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Soltumatu vandeaudiitori aruanne 
AS Tallinna Vesi aktsioniiridele 

Meie arvamus 

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt AS 
Tallinna Vesi (Ettevote) ja selle tiitarettevotte (koos Kontsern) konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. 
detsember 2016 ning sellel kuupaeval loppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemustja 
konsolideeritud rahavoogusid kooskolas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on 
vastu voetud Euroopa Liidu poolt (IFRS). 

Mida me auditeerisime 

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab: 

• konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2016; 

• konsolideeritud koondkasumiaruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; 

• konsolideeritud rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta; 

• konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupaeval IOppenud majandusaasta kohta; ja 

• konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspohimotete 
kokkuvotet ja muud selgitavat infot. 

Arvamuse alus 

Viisime auditi labi kooskOlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISAd). Meie kohustused vastavalt 
nendele standarditele on taiendavalt kirjeldatud meie aruande osas ,,Audiitori kohustused seoses 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga". 

Usume, et kogutud auditi toendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. 

Soltumatus 

Oleme Kontsernist soltumatud kooskolas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite 
Noukogu (IESBA) poolt valja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja 
Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses satestatud eetikanouetega. Oleme taitnud oma muud eetikaalased 
kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanouetele. 
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Asjaolu rohutamine 

Juhime tahelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisale 3, milles kirjeldatakse Ettevotte ja 
Konkurentsiameti vahelise kohtuvaidlusega seotud ebakindlust. Nimetatud asjaolu rohutamine ei kujuta 
endast markust meie arvamuse osas. 

Olevaade meie auditist 
Kokkuvote 

Olulisus 
Auditi olulisus Kontserni tasandil on 1 144 tuhat eurot, mis on maaratud 
kui ligikaudu 5% Kontserni kasumist enne tulumaksu. 

Auditi ulatus 
Kontsern koosneb kahest ariiihingust: Ettevottestja selle tiitar
ettevottest. Molema iihingu aritegevus toimub Eestis. Kontserni auditi 
meeskond teostas taismahus auditi molemas ettevottes. 

Peamised auditi teemad 

• Tingimuslik kohustus kohtuvaidlusest Eesti Konkurentsiametiga 

• Juhtkonna hinnangud materiaalse pohivara objektide 
kapitaliseerimise ja nende kasulike eluigade maaramise kohta 

Oma auditi kujundamisel maarasime me olulisuse ja hindasime olulise vaarkajastamise riske konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandes. Erilist tahelepanu poorasime valdkondadele, kus juhatus on kasutanud 
subjektiivseid hinnanguid, naiteks oluliste raamatupidamislike hinnangute puhul, mis tuginesid eeldustele ja 
tulevikusiindmustele, mis on oma olemuselt ebakindlad. Nagu koikides oma auditites, tegelesime riskiga, et 
juhtkond eirab sisekontrollisiisteemi, hinnates muu hulgas seda, kas on asjaolusid, mis viitavad pettusest 
tuleneda voivale olulise vaarkajastamise riskile. 

Olulisus 

Meie auditi ulatust mojutas meie poolt maaratud olulisus. Auditi eesmargiks on omandada pohjendatud 
kindlustunne selle kohta, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
vaarkajastamisi. Vaarkajastamised voivad tuleneda pettusest voi veast. Neid loetakse oluliseks siis, kui voib 
pohjendatult eeldada, et need voivad kas iiksikult voi koos mojutada kasutajate poolt konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke otsuseid. 

Tuginedes oma professionaalsele hinnangule maarasime olulisusele, sealhulgas konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande kui terviku olulisusele, teatud numbrilised piirmaarad, mis on toodud 
alljargnevas tabelis. Need numbrilised piirmaarad koos kvalitatiivsete kaalutlustega aitasid meil maarata 
meie auditi ulatustja meie auditiprotseduuride olemust, ajastustja mahtu ning hinnata vaarkajastamiste 
moju raamatupidamise aastaaruandele kui tervikule nii eraldiseisvalt kui summeerituna. 
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Kontserni olulisus 1 144 tuhat eurot 

Kuidas me selle miiiirasime Ligikaudu 5% kasumist enne tulumaksu 

Rakendatud olulisuse 
kriteeriumi pohjendus 

Olulisuse arvestuse aluseks oleme valinud kasumi enne tulumaksu, 
kuna meie hinnangul on see koige olulisemaks moodikuks Kontserni 
tulemuslikkuse hindamisel nii Kontserni siseselt juhatuse kui ka 
valiselt aktsionaride jaoks. 

Peamised auditi teemad 

Peamised auditi teemad on valdkonnad, mis olid meie professionaalse hinnangu kohaselt kaesoleva perioodi 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditis koige olulisemad. Neid valdkondi kasitleti 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku auditeerimise ja sellele arvamuse avaldamise 
kontekstis ning me ei avalda nende valdkondade kohta eraldi arvamust. 
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Tingimuslik kohustus kohtuvaidlusest Eesti 
Konkurentsiametiga (taiendav info aastaaruande 
lisas 3 'Tariifiriskiga seotud tingimuslikud kohustused'). 

Ettevottel on kaimas kohtuvaidlus Eesti 
Konkurentsiametiga vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
tariifide tile. 

Kohtuvaidluse voimaliku lopptulemuse, sh selle 
kaotamise toenliosuse ja sellest tuleneva voimaliku 
potentsiaalse kohustuse hindamine sisaldab endas 
olulisi juhtkonna hinnanguid. 

Juhtkonna arvates pole praegusel hetkel voimalik 
usaldusvlilirselt hinnata ei kohtuvaidluse lopptulemust 
ega ka majanduslikku kasu sisaldavate ressursside 
voimaliku vahenemise ulatust. Samas juhul, kui kohus 
toetaks Eesti Konkurentsiameti seisukohti, voib 
Kontsernijuhtkonna hinnangul tulemuseks olla 
majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vlihenemine 
kuni 43 miljoni euro ulatuses. 

Kohtuvaidlus Ettevotte ja Konkurentsiameti vahel on 
auditi oluliseks teemaks selle mojude voimaliku ulatuse 
ja kaasnevate hinnangute ebakindluse tottu. 
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Arutasime Kontserni juhatuse ja auditikomiteega 
kohtuvaidluse hetkeseisu ja selle voimalikku 
tulemust. Lugesime Kontserni juhatuse ja 
noukogu koosolekute protokolle, kus on 
kasitletud kohtuprotsessi arenguid. Lisaks 
tutvusime Kontsernijuristija valiste 
oigusnoustajate eksperthinnangutega 
kohtuvaidluse voimaliku lopptulemuse kohta ning 
vordlesime neid Kontserni juhtkonna 
hinnangutega. 
Arutasime juhtkonnaga kohtuvaidluse kaotamise 
korral majandusliku kasu sisaldavate ressursside 
vahenemise ulatuse arvutamisel kasutatud 
sisendeid ja eelduseid. Leidsime, et juhtkonna 
poolt koostatud hinnangud on olemasoleva 
informatsiooni kontekstis moistlikud. 

Kontrollisime aastaaruandes avalikustatud 
informatsiooni kohtuvaidluse ja sellest tuleneva 
tingimusliku kohustuse kohta ning leidsime, et 
see vastab IFRSi nouetele ja annab asjakohase 
iilevaate vaidlusega seotud asjaolude ja selle 
lopptulemusega seotud ebakindluse kohta. 

Lisasime meie audiitori aruandele asjaolu 
rohutava loigu, et juhtida aastaaruande lugejate 
tahelepanu nimetatud kohtuvaidlusest tuleneva 
ebakindluse olulisusele. 
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Juhtkonna hinnangud materiaalse pohivara 
objektide kapitaliseerimise ja nende kasulike 
eluigade maaramise kohta (taiendav info 
aastaaruande lisades 2 'Kasutatud arvestuspohimotted', 
lisas 4 'Olulised raamatupidamishinnangud' ja lisas 9 
'Materiaalne pohivara'). 
2016.aastal kajastas Kontsern bilansis materiaalse 
pohivara soetusi summas 14,6 miljonit eurot, mis on 
peamiselt seotud vee- ja kanalisatsioonivorgu 
ehitamisega. 

Kulutused kapitaliseeritakse, kui nende tulemusena 
luuakse uusi voi taiustatakse olemasolevaid varasid, ja 
kajastatakse kuludes, kui need on seotud varade 
remontimise voi hooldamisega. Kulutuste kajastamine 
vara voi kuluna on hinnanguline. 

Materiaalse pohivara objektide kasulikud eluead 
tuginevad juhtkonna hinnangutel vara voi vara oluliste 
komponentide aritegevuses kasutamise perioodi kohta. 
Hinnangud pohinevad ajaloolisel kogemusel ja turu 
praktikal ning votavad arvesse varade fiiiisilist seisundit. 

Kuigi materiaalse pohivara kapitaliseerimine ei ole meie 
auditi jaoks korge riskiga valdkond, nouab selle 
auditeerimine tehingute suure mahu tottu 
markimisvaarse osa auditi ajastja ressurssidest, 
mistottu on see auditi iiheks peamiseks teemaks. 

Kuidas me kujundasime oma auditi ulatuse 

Hindasime, kas Kontserni arvestuspohimotted 
materiaalse pohivara investeeringute 
kapitaliseerimise kohta on kooskolas IFRSigaja 
leidsime, et need on kooskolas. 
Vattes aluseks aasta jooksul materiaalse pohivara 
soetusmaksumusse kapitaliseeritud kulutuste 
nimekirja, testisime valikuliselt, kas nende 
soetuste aluseks olev ostutellimus oli kinnitatud 
vastavaid oiguseid omavate Kontserni tootajate 
pooltja ei tuvastanud olulisi puudujaake. 
Lisaks testisime valimi alusel nende kulutuste 
vara voi kuluna kajastamise korrektsust, viies 
need kokku vastavate lepingute ja arvetega. Me ei 
tuvastanud oma too tulemusena olulisi 
puudujaake. 
Analiiiisisime, kas juhtkonna poolt maaratud 
materiaalse pohivara objektide kasulikud eluead 
on kooskolas Kontserni ajaloolise kogemuse ja 
turu praktikaga. 

Kontrollisime Kontserni ehitatud materiaalse 
pohivara objektide oigeaegset amortiseerimise 
alustamist, vorreldes objektide lopetamata 
ehitusest materiaalse pohivara gruppi 
iimberklassifitseerimise kuupaevasid tootle 
iileandmise- ja vastuvotmisaktide kuupaevadega. 
Me ei tuvastanud oma too tulemusena olulisi 
puudujaake. 

Kujundasime oma auditi ulatuse eesmargiga teha piisavalt tood, voimaldamaks meil avaldada arvamust 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta, vottes arvesse Kontserni struktuuri, 
raamatupidamisprotsesse ja kontrollprotseduure, ning toostusharu, milles Kontsern tegutseb. 

Kontsern koosneb kahest ariiihingust: Ettevottestja selle tiitarettevottest, molemad asukohaga Eestis. 
Kontserni auditi meeskond teostas taismahus auditi nii Ettevotte kui selle tiitarettevotte kohta. Lisaks 
auditeerisime konsolideerimisprotseduure veendumaks, et ei esineks olulist vaarkajastamist konsolideeritud 
finantsinformatsiooni osas. 

Muu iriformatsioon 

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse 
aruandes lisaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele ning meie audiitori aruannetele 
raamatupidamise aastaaruande ja jatkusuutlikkuse informatsiooni suhtes. 

Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei holma muud informatsiooni ja me ei 
avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust. 
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kaigus on meie kohustus lugeda muud 
informatsioonija kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturaakivusi konsolideeritud 
raamatupidamise aruandega voi meie poolt auditi kiiigus saadud teadmistega voi tundub muul viisil olevat 
oluliselt vaarkajastatud. Kui me teeme tehtud too pohjaljiirelduse, et muu informatsioon on oluliselt 
vaarkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes valja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi valja 
tuua. 

Juhatuse ja nende, kelle iilesandeks on Kontserni valitsemine, 
kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega 

Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja oiglase esitamise eest 
kooskolas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt, 
ja sellise sisekontrollisiisteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab vajalikuks, voimaldamaks pettusest voi 
veast tulenevate oluliste viiarkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel onjuhatus kohustatud hindama Kontserni 
jatkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jatkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama 
tegevuse jiitkuvuse printsiipi, valja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Kontserni likvideerida voi tegevuse 
lopetada voi tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele. 

Need, kelle iilesandeks on valitsemine, vastutavad Kontserni finantsaruandlusprotsessi tile jarelevalve 
teostamise eest. 

Audiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande auditiga 

Meie eesmark on saada pohjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 
tervikuna on pettusest voi veast tulenevate oluliste vaiirkajastamisteta, ja anda valja audiitori aruanne, mis 
sisaldab meie arvamust. Kuigi pohjendatud kindlus on korgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskolas 
liibiviidud audit garantiid, et oluline vaarkajastamine alati avastatakse. Vaarkajastamised voivad tuleneda 
pettusest voi veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui voib pohjendatult eeldada, et need voivad kas iiksikult 
voi koos mojutada kasutajate poolt konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid 
majanduslikke otsuseid. 

Kooskolas ISA-dega Iabiviidud auditi kaigus kasutame me kutsealast otsustustja sailitame kutsealase 
skeptitsismi. Samuti me: 

• tuvastame ja hindame riske, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes voib olla olulisi 
vaarkajastamisi tulenevalt pettusest voi veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt 
tuvastatud riskidele ning kogume piisava ja asjakohase auditi toendusmaterjali meie arvamuse 
avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise viiiirkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast 
tuleneva viiiirkajastamise puhul, sest pettus voib tahendada varjatud kokkuleppeid, voltsimist, tahtlikku 
tegevusetust, viiaresitiste tegemist voi sisekontrollisiisteemi eiramist; 

• omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisiisteemist, selleks, et kujundada 
auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Kontserni 
sisekontrollisiisteemi tohususe kohta; 

• hindame kasutatud arvestuspohimotete asjakohasust ningjuhatuse poolt tehtud raamatupidamislike 
hinnangute ja nende kohta avalikustatud info pohjendatust; 
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• otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jatkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud 
auditi toendusmaterjali pohjal on olulist ebakindlust pohjustavaid siindmusi voi tingimusi, mis voivad 
tekitada markimisvaarset kahtlust Kontserni jatkusuutlikkuses. Kui me jareldame, et eksisteerib oluline 
ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tahelepanu infole, mis on selle kohta 
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes, voi kui avalikustatud info on ebapiisav, 
siis modifitseerima oma arvamust. Meie jareldused tuginevad audiitori aruande kuupaevani kogutud 
auditi toendusmaterjalil. Tulevased siindmused voi tingimused voivad siiski pohjustada Kontserni 
tegevuse jatkumise loppemist; 

• hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande iildist esitusviisi, struktuurija sisu, sealhulgas 
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab 
toimunud tehinguid ja siindmusi viisil, millega saavutatakse oiglane esitusviis; 

• hangime piisava asjakohase toendusmaterjali Kontserni kuuluvate majandusiiksuste voi aritegevuste 
finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui 
terviku kohta. Me vastutame Kontserni auditi juhtimise, jarelevalve ja labiviimise eest ja oleme 
ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest. 

Me vahetame infot nendega, kelle iilesandeks on Kontserni valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud 
ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tahelepanekute kohta, sealhulgas auditi kaigus tuvastatud oluliste 
sisekontrollisiisteemi puuduste kohta. 

Samu ti kinnitame neile, kelle iilesandeks on valitsemine, et oleme jarginud soltumatust puudutavaid 
eetikanoudeid ning edastame neile info koikide suhete ja muude asjaolude kohta, mis voivad tekitada 
pohjendatud kahtlust meie soltumatuse riivamise kohta, ja vajadusel vastavate kaitsemehhanismide kohta. 

Neile, kelle iilesandeks on valitsemine, edastatud auditiga seotud teemade seast valime valja need teemad, 
mis olid kaesoleva perioodi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditi kontekstis koige 
olulisemadja on seega peamised auditi teemad. Me kirjeldame neid teemasid audiitori aruandes, valja 
arvatud juhul, kui seaduse voi regulatsiooni kohaselt on keelatud antud teema kohta infot avalikustada voi 
kui me aarmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et antud teema kohta ei peaks meie aruandes infot esitama, 
kuna voib pohjendatult eeldada, et antud info esitamisega kaasnevad kahjulikud tagajarjed iiletavad avaliku 
huvi rahuldamisest saadava kasu. 

AS PricewaterhouseCoopers 

Ago Vilu Doris Egel 
Vastutavvandeaudiitor, litsents nr 325 Vandeaudiitor, litsents nr 587 

17. marts 2017 

6 (6) 



pwc 

Soltuniatu vandeaudiitori piiratud 
kindlust andva toovotu aruanne 
jiitkusuutlikkuse informatsioonile 
AS Tallinna Vesi aktsioniiridele 

Sissejuhatus 

Oleme kontrollinud AS Tallinna Vesijuhatuse poolt koostatud ning AS Tallinna Vesija selle tiitarettevotte 
(koos ,,Kontsern") 2016. aasta konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse aruandes lehekiilgedel 3-71 
ja 114-117 esitatud allpool kirjeldatud valitud sotsiaalse vastutustundlikkusejajatkusuutlikkuse 
informatsiooni eesmargiga anda piiratud kindlusega hinnang vastava informatsiooni oigsuse osas. 

Valitudjiitkusuutlikkuse informatsioon 

Oleme kontrollinud kvantitatiivsetja kvalitatiivset sotsiaalse vastutustundlikkuse jajatkusuutlikkuse 
informatsiooni, mis on avalikustatud GRI sisuregistris lehekiilgedel 114-117 ja sealt viidatud 
lisainformatsiooni GRI moodikute kohta, mis on esitatud konsolideeritud majandusaastajajatkusuutlikkuse 
aruande lehekiilgedel 3-71 (edaspidi ,jatkusuutlikkuse informatsioon"). Jatkusuutlikkuse informatsioon on 
koostatud kasutades Global Reporting Initiative (GRI) vastutustundliku ettevotluse aruandluse raamistiku 
(GRI Sustainability Reporting Framework) versioon G4juhiseid (edaspidi ,,GRI G4"), nagu on avalikustatud 
konsolideeritud majandusaasta ja jatkusuutlikkuse aruandes lehekiiljel 36. 

Meie piiratud kindlust andev t66vott holmas ainult 31. detsember 2016 loppenud majandusaasta kohta 
kaivatjatkusuutlikkuse informatsiooni. Me ei teostanud antud toovotu raames protseduure varasemate 
perioodide voi muu informatsiooni osas, mis on avalikustatud konsolideeritud majandusaastaja 
jatkusuutlikkuse aruande lehekiilgedel 3-71ja 114-117 ning seetottu ei avalda ka arvamust nende kohta. 

Hindamise kriteeriumid 

Oleme kontrollinud sotsiaalse vastutustundlikkuse ja jatkusuutlikkuse informatsiooni vastavalt GRI G4 
juhistele. Meie hinnangul on kasutatud aruandluse raamistik asjakohane arvestades meie piiratud kindlust 
andva toovotu eesmarke. 

AS PricewaterhouseCoopers, Piirnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6; registrikood: 10142876 
T: 6.I.4 i8oo, F: 6.I.4 J.900, www.pwc.ee 
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Juhatuse kohustused 

Kontserni juhatus vastutab: 

sellise sisekontrollisiisteemi loomise, rakendamise ja kaigushoidmise eest, mis voimaldab koostada 
pettusest voi veast tulenevate oluliste vaarkajastamisteta jatkusuutlikkuse informatsiooni; 
jatkusuutlikkuse informatsiooni koostamiseks asjakohase aruandluse raamistiku valimise eest; 
Kontserni tulemuste mootmise eest vastavalt valitud aruandluse raamistikule; 
korrektse ja taieliku jatkusuutlikkuse informatsiooni avalikustamise eest. 

Vandeaudiitori kohutus 

Meie kohustuseks on teha kokkuvote selle kohta, kas llihtudes meie piiratud kindlust andvatest 
protseduuridest, oleme taheldanud midagi, mis viitaks, etjatkusuutlikkuse informatsioon ei ole koigis 
olulistes osades koostatud kooskolas rakendatava aruandluse raamistikuga. 

Viisime oma toovotu labi kooskolas rahvusvahelise kindlustandvate toovottude standardiga ISAE 3000 

"Kindlustandvad toovotud, mis on muud kui moodunud perioodide finantsinformatsiooni auditid voi 
iilevaatused". See standard nouab, et me oleme vastavuses eetikanouetega, planeerides ja viies liibi toovottu, 
et omandada piiratud kindlustjatkusuutlikkuse informatsiooni kohta. 

Kliesolev aruanne, sh meie kokkuvotted, on koostatud iiksnes Kontserni juhtkonnale eesmargiga voimaldada 
juhtkonnal anda aru Kontserni jatkusuutlikkuse tegevuste ja tulemuslikkuse kohta. Meie poolt teostatud 
protseduuridja audiitori aruanne on koostatud vastavalt toovotu lepingu tingimustele. Lubame Kontserni 
juhtkonnal avalikustada meie audiitori aruanne Kontserni 2016. aasta konsolideeritud majandusaastaja 
jatkusuutlikkuse aruandes, voimaldamaks Kontserni juhtkonnal toestada jatkusuutlikkuse informatsiooni 
kontrollimist soltumatu vandeaudiitori poolt piiratud kindlust andva toovotu raames. Me ei vota vastutust 
tehtud tOoja kaesoleva aruande eest iihegi teise osapoole ees peale Kontsernijuhtkonna. 

M eie soltumatus ja kvaliteedikontroll 

Oleme taitnud soltumatuse ja muud eetikaalased kohustused vastavalt Rahvusvaheliste Arvestusekspertide 
Eetikakoodeksite Noukogu poolt valja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) 
ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduses satestatud eetikanouetega. 

Meie firma rakendab rahvusvahelist kvaliteedikontrolli standardit ISQC 1 ja sellest tulenevalt on kehtestanud 
mitmekiilgse kvaliteedikontrollisiisteemi, mis sisaldab dokumenteeritud poliitikaid ja protseduure vastavuse 
osas eetikanouetele, kutsestandarditele ning rakendatavatest seadustest ja regulatsioonidest tulenevatele 
nouetele. 
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Liibiviidud protseduuride kokkuvote 

Teostasime muuhulgas jargmisi protseduure: 

kiisitlesime Kontserni juhtkonda; 
viisime liibi intervjuud Kontserni tootajatega, kes on vastutavadjatkusuutlikkuse informatsiooni 
kogumise ja aruandluse eest; 
analiiiisisime Kontserni poolt rakendatud aruandluse p6him6tete asjakohasustja hindasime 
jatkusuutlikkuse informatsiooni haldamise, kogumise ja aruandluse koostamisega seotud 
kontrollimehhanismide, siisteemide ja protsesside iilesehitust ja tohusust; 
testisime pisteliseltjatkusuutlikkuse informatsioon aluseks olevaid andmeid, veendumaks nende 
korrektses m66tmises ja kajastamises; ja 
hindasime jatkusuutlikkuse informatsiooni esitamise ja avalikustamise vastavust GRI G4 avalikustamise 
noutele. 

Piiratud kindlust andva toovotu raames teostatud toendusmaterjalide kogumise protseduuridja 
vaarkajastamise riskide hindamised on vaiksema ulatusega kui pohjendatud kindlust andva toovotu puhul, 
mistottu omandatakse vaiksem kindlus kui pohjendatud kindlust andva ti:ii:ivotu puhul. 

Aruandluse raamistikja hindamise metoodika 

Puuduvad iihtsed rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikadja reeglidjatkusuutlikkuse informatsiooni 
hindamiseks ja m66tmiseks. Kasutades erinevaid aktsepteeritud ti:iovotteid ja metoodikaid voib jouda 
oluliselt erinevate tulemusteni, mis voib mojutada vastava informatsiooni vorreldavust teiste ettevotetega. 
Seetottu tuleb Kontserni jatkusuutlikkuse informatsiooni kasitleda koos selle aluseks oleva aruandluse 
raamistikuga (GRI G4). 

Piiratud kindlust andev kokkuvote 

Tuginedes kaesolevas aruandes kirjeldatud protseduuridele ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis 
sunniks meid uskuma, et Kontserni 31. detsember 2016 loppenud majandusaasta kohta esitatud 
jatkusuutlikkuse informatsioon ei oleks koostatud koigis olulistes osades kooskolas GRI G4 p6hin6uetega 
(Core-tase). 

AS PricewaterhouseCoopers 

Ago Vilu Doris Egel 
Vastutav vandeaudiitor, litsents nr 325 Vandeaudiitor, litsents nr 587 

17. marts 2017 
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