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Käesolev esitiskiri on esitatud seoses Muhu valla (edaspidi ka “Majandusüksus”) 31. detsembril 2015
lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande teiepoolse auditeerimisega, eesmärgiga avaldada
arvamust selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Majandusüksuse
finantsseisust kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.
Kinnitame oma parimate teadmiste ja veendumuste kohaselt, olles teinud selliseid järelepärimisi, nagu
me pidasime vajalikuks asjakohase informatsiooni kogumiseks, et:
Raamatupidamise aastaaruande osas


Oleme täitnud audiitorteenuse osutamise lepingus (sõlmitud 16. mail 2016) sätestatud
kohustused raamatupidamise aastaruande koostamisel kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava
nõuetega; raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Majandusüksuse
finantsseisust kooskõlas nende nõuetega.



Tunnistame oma vastutust sisekontrolli kavandamise, teostuse ja alalhoiu eest pettuse
ärahoidmiseks ja avastamiseks;



Arvestushinnangute, kaasa arvatud õiglases väärtuses mõõdetud arvestushinnangute tegemisel on
meie poolt kasutatud märkimisväärsed eeldused põhjendatud.



Suhteid ja tehinguid seotud osapooltega on asjakohaselt arvestatud ja avalikustatud kooskõlas
Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.



Kõiki sündmuseid, mis järgnevad raamatupidamise aastaaruande kuupäevale ja millest tulenevat
korrigeerimist või avalikustamist nõutakse Eesti hea raamatupidamistavaga, on korrigeeritud või
avalikustatud.



Raamatupidamise aastaaruandes ei esine väärkajastamisi, mis üksikult või koos on olulised.



Ei ole selgunud olulisi asjaolusid, mis nõuaksid raamatupidamise aastaaruandes võrdlusandmete
korrigeerimist.

Antud informatsiooni osas




Oleme andnud teile:
o

ligipääsu kogu meile teadaolevale informatsioonile, mis on relevantne raamatupidamise
aastaruande koostamise suhtes, nagu andmed, dokumendid ja muud asjaolud;

o

täiendava informatsiooni, mida Te olete meilt taotlenud auditi eesmärgil; ja

o

piiramatu juurdepääsu neile isikutele Majandusüksuses, kellelt Te pidasite vajalikuks
hankida auditi tõendusmaterjali.

Kõik tehingud on arvestusregistrites ja raamatupidamise aastaruandes kajastatud.

__________
Raido Liitmäe
(Vallavanem)

_____________
Triin Valk
(Vallavalitsuse liige)

______________ _____________ _______________
Kalev Kütt
(Vallavalitsuse liige)

Annika Auväärt
(Vallavalitsuse liige)

Li ia Saaremäel
(Pearaamatupidaja)



Oleme avalikustanud teile oma hindamise tulemused riski kohta, et raamatupidamise aastaruanne
võib olla oluliselt väärkajastatud pettuse tõttu.



Oleme avalikustanud teile kogu informatsiooni seoses pettuse või kahtlustatava pettusega, millest
oleme teadlikud ja mis mõjutab Majandusüksust ja hõlmab:
o

juhtkonda;

o

töötajaid, kellel on märkimisväärne roll sisekontrollis; või

o

teisi, kui pettusel võiks olla oluline mõju raamatupidamise aastaaruandele.



Oleme avalikustanud teile kogu informatsiooni seoses väidetega pettuse või kahtlustatava pettuse
kohta, mis mõjutab Majandusüksuse raamatupidamise aastaruannet ja millest on teada andnud
töötajad, endised töötajad, analüütikud, järelevalveorganid või teised.



Oleme avalikustanud teile kõik teadaolevad juhtumid seadustega ja regulatsioonidega
mittevastavuse või kahtlustatava mittevastavuse kohta, mille mõju tuleb arvesse võtta
raamatupidamise aastaruande koostamisel.



Informatsioon kõikide teadaolevate tegelike või võimalike kohtumenetluste ja hagide kohta,
mille mõjusid tuleks raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvestada, on teile avalikustatud
ning need on arvesse võetud ja informatsioon nende kohta avalikustatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistava nõuetega.



Oleme avalikustanud teile Majandusüksusega seotud osapooled ning kõik seotud osapoolte
suhted ja tehingud, millest me oleme teadlikud.



Oleme avalikustanud teile rahaliste vahendite ja krediidilimiitide kasutamist piiravad
kokkulepped ning neile sarnase iseloomuga asjaolud



Oleme kajastanud ja avalikustanud kõik tegelikud ja tingimuslikud kohustused, samuti kõik
kirjalikud ja suulised kolmandatele isikutele antud garantiid.



Raamatupidamise aastaaruande koostamise ajal ei ole teatavaks saanud mingeid asjaolusid, mis
võiksid avaldada negatiivset mõju ettevõtte jätkuvale tegutsemisele või ettevõtte netovaradele,
finantsseisundi ja majandustulemuste õigele ja õiglasele kajastamisele.



Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud kõik meile teadaolevad asjaolud, kaasa arvatud
tingimused ja plaanid, mis meie arvates on ettevõtte jätkuva tegutsemise jaoks olulised.

__________
Raido Liitmäe
(Vallavanem)

_____________
Triin Valk
(Vallavalitsuse liige)

______________ _____________ _______________
Kalev Kütt
(Vallavalitsuse liige)

Annika Auväärt
(Vallavalitsuse liige)

Li ia Saaremäel
(Pearaamatupidaja)

