SSlfumatu vanrleaudiitori aruanne

lll6isalifila Linnavalibusele

Olen auditeerinud Mdisaleila Linnavalitsuse
seisuga

i

raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi

detsember 2010, tulemiaruarmet. ralavoogude aruatrnet, netovara muutuste ar-uannet
eeltoodud kuupiieval l6ppenud majandusaasta kohta" aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspdhim6tete kokkuvdtet ning muid selgitavaid lisasid Auditeeritud raamatupidamise
aastaaruanne, mis on toodud ieheknlgedel 14 kuni 45, on kaasatud minu poolt identifitseerituna
3

kaesolevale aruandele.

Linnavalitsuse ko hastus raamatup*Ianhantsfine,te

orralt

Linnavalitsus vaslutab raamatupidamise aasiaaruande koostamise

ja Oiglase esitamise eest koosk6las
Eesti hea raamafupidamistava ja Riigi raamatupidamise uldeeskir.la nduetega ja sellise sisekontrolli eest,
nagu juhtkond peab vajalikuks, et vdimaldada kas pettusest vdi veast tulenevate oluiiste
v6:irkajastamisteta raamatupidamise aastaaruand€ koosamist.
Yandeaudiitori kohustus
lvfinu kohustuseks on avaldada minu auditi pbhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta.
Viisin auditi ltibi kooskdlas rahwsvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt
on n6utav , et olen koosk6las eetikansuetega ning planeerin ja viin auditi labi omandamaks pohjendatud
kindiuse selle kohta, kas raafiatupidamise aastaanranne on olulise viiiirkajastamiseta.

Audit h6lmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvniiitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta
auditi tdendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride Libiviimist Valitud protseduurid s6ltuvad
vandeaudiitori otsustustes , sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne v6ib
sisaldada p€ttustes;t v6i vigadest tulenevaid olulisi va€,rkajastamisi. I.{endi riskihinnangute tegemisel
vdtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusiiksuse raamatupidamise
aastaaruande koostamisel ja diglasel kajastamisel karandamaks antud tingimustes asjakohaseid
auditiprotseduure, kuid mifte arvamuse avaldamise eesmiirgil majandusiiksuse sisekontrolli
tuiemuslikkuse kohta. Audit h61mab samufi iinnavaiitsuse pooh kasutatud arvestuspoliitikate
asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute pihjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande iildise
esitusviisi hindamist.
Usun, et auditi tOendusmaterjal , miile olen hankinud. on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu
auditiarvamusele.
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raarnatupidamise aastaaruanne kOigis olulistes osades Oiglaselt
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupiieval l6ppenud
majandusaasta finantstulemust ja rahayoogusid kooskilas Eesti hea raamafupidamiJtavaga
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deeskirj aga.
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