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Oru Vallavolikogule
Oleme auditeerinud6ru valla raamatupidamiseaastaaruannet,mis sisaldabbilanssi seisuga
31. detsember2010, tulemiaruannet,netovaramuutustearuannetja rahavoogudearuannet
eeltoodudkuupiieval ldppenud majandusaastakohta, aastaaruandekoostamiselkasutatud
oluliste arvestusp6himdtetekokkuv6tet ning muid selgitavaidlisasid. Auditeeritud
raamatupidamiseaastaaruanne,mis on toodud lehektilgedel8 kuni 24, onkaasatud
kiiesolevalearuandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutabraamatupidamiseaastaaruande
koostamiseja diglase esitamiseeest
ja Riigi raamatupidamisetildeeskirjaganing sellise
kooskOlasEesti hea raamatupidamistavaga
sisekontrolli eest,nagujuhtkond peabvajalikuks, et vdimaldadakas pettusestv6i veast
tulenevateoluliste viiiirkajastamistetaraamatupidamiseaastaaruandekoostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustusekson avaldadameie auditi pdhjal arvamustselle raamatupidamise
aastaaruande
kohta. Valja arvatud allpool kirjeldatu, viisime auditi liibi koosk6las
rahvusvahelisteauditeerimisstandarditega(Eesti). Nende standarditekohaselt on n6utav, et
oleme kooskdlaseetikandueteganing planeerimeja viime auditi liibi omandamaks
pdhjendatudkindluse selle kohta, kas raamatupidamiseaastaaruanneon olulise
vii?irkajastamiseta.
Audit hdlmab raamatupidamiseaastaaruandes
esitatudarvniiitajateja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tdendusmaterjalihankimiseksvajalike protseduurideliibiviimist.
Valitud protseduuridsOltuvadvandeaudiitori otsustustest,sealhulgashinnangustriskidele, et
raamatupidamiseaastaaruannev6ib sisaldadapettustestv6i vigadesttulenevaid olulisi
viitirkajastamisi.Nende riskihinnangute tegemiselv6tab vandeaudiitorarvessesisekontrolli,
mis on relevantnemajandustiksuseraamatupidamiseaastaaruandekoostamiselja Oiglasel
kajastamisel,kavandamaksantud tingimustesasjakohaseidauditiprotseduure,kuid mitte
arvamuseavaldamiseeesmiirgil majandusi.iksuse
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit
h6lmab samutijuhtkonna poolt kasutatudarvestuspoliitikateasjakohasuseja tehtud
arvestushinnangutepdhjendatusening ka raamatupidamiseaastaaruandeiildise esitusviisi
hindamist.
Usume, et auditi t6endusmaterjal,mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohanealuse
andmiseksmeie auditiarvamusele.
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Miirkusega arramuse avaldamise alus: tiiii ulatuse piiratus
6ru Vallavalitsuse bilansis on p6hivarana kajastatud teed jrizikvridrtuses514 684 krooni.
Riikliku teeregistri andmetel oli seisuga 01.01.2011 Oru valla maanteedeja tanavate
nimekirja kantud kohalikke teid kogupikkusega 13,995 kilomeetrit. Raamatupidamiseson
maksumus miiiiratud kaheksale teele. Teeregistri andmetest ei selgunud, kui palju on
teeregistris arvel erateid. Vastavalt Riigi raamatupidamisetildeeskirja $-le 41 lg 1 on
materiaalseja immateriaalsep6hivara kapitaliseerimisealampiir alates 01.01.200530 000
krooni (ilma kaibemaksuta), viilja arvatud maa, mis vdetakse soetusmaksumusesarvele
olenematamaksumusest.Liihtuvalt iildeeskirja $- st 45 lg 1 p 2 asendataksepdhivara objekti
algne soetusmaksumusiimberhinnatud viiiirtusegajuhul, kui tegeliku soetusmaksumusekohta
puuduvad korrektsed andmed, sealhulgasjuhul, kui seeon avaliku sektori iiksusele tile antud
timberkorralduste kiiigus, kusjuures saajal puuduvad korrektsed andmed selle
soetusmaksumusekohta v6i kui see on tingitud varem kehtinud arvestusp6himdtete
erinevusest v6rreldes tildeeskirjas esitatud arvestuspdhim6tetega.Meie poolt kasutatavad
muud auditi protseduurid ei v6imaldanud meil hinnata, kas ja millises soetusmaksumuses
oleks tulnud bilansis kajastadateeregistrissekantud, kuid raamatupidamisesarvele vdtmata
Oru valla kohalikke teid vdi millised teed oleks tulnud avalikustada bilansivlilise
informatsioonina.

Mdrkusega arvamus
Meie arvates,viilja arvatud ldigus Mcirkusegaqrvamuseavaldamisealus: tdd ulatusepiiratus
kirjeldatud asjaolu m6ju, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanneolulises osas
digestija 6iglaselt6ru Vallavalitsusefinantsseisunditseisuga31. detsember2010 ning sellel
kuupiieval l6ppenud majandusaastafinantstulemust ja rahavoogusid kooskdlas Eesti hea
ja Riigi raamatupidamiseflldeeskirjaga.
raamatupidamistavaga

/Allkirj astatuddigitaalseslt/
MerikeKiisk
Vandeaudiitor:
number:117
Vandeaudiitori
Audiitorettevdtjanimi: OU AMC Audit
Audiitorettev6tj
a tegevusloanumber:34
a asukohaaadress:Tallinn
Audiitorettev6tj
Vandeaudiitoriaruandekuupiiev:27.06.201| .

OOAMC AUDIT

