SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Õru Vallavolikogule
Oleme auditeerinud Õru valla raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga
31. detsember 2011, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud
oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud
raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 8 kuni 24, on kaasatud
käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Riigi raamatupidamise üldeeskirjaga ning sellise
sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast
tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise
aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega
(Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning
planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas
raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist.
Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi
väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli,
mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel
kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte
arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit
hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud
arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi
hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse
andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt
Õru Vallavalitsuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga ja Riigi raamatupidamise üldeeskirjaga.
Asjaolu, mis ei mõjuta arvamust
Lisamata märkust meie arvamusele, juhime tähelepanu, et seisuga 31. detsember 2011 on Õru
Vallavalitsuse bilansis materiaalne põhivara jääkmaksumusega 376 271,03 eurot. Vastavalt
Riigi raamatupidamise üldeeskirja §-le 45 peab põhivara ümber hindama, kui õiglane väärtus
erineb tema bilansilisest jääkväärtusest ja kui
1) põhivara objekt on soetatud 1995. aastal või varem;
2) põhivara objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed andmed, sealhulgas
juhul, kui see on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste käigus, kusjuures saajal
puuduvad korrektsed andmed selle soetusmaksumuse kohta või kui see on tingitud varem
kehtinud arvestuspõhimõtete erinevusest võrreldes üldeeskirjas esitatud
arvestuspõhimõtetega.
Õru Vallavalitsus ei ole ümberhindlust läbi viinud.
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