SoLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
M6isakiila Linnaval itsus

Olep auditeerilud Mdisaktila Linnavalitsuse raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31" detsemb er 2014, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet, rahavoogude aruannet ja
eelarve taitmise aruannet eeltoodud kuupiieval l6ppenud majandusaasta kohta, aastaaruaude
koostamisel kasutatud oluliste arvestusp6himdtete kokkuvdtet ning muid selgitavaid lisasid.
Auditeeritud raarnatupidamise aastaaruanne on esitatud leheki.ilgedel 16 kuni 38.
Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostarnise ja 6iglase esitamise eest koosk6las Eesti

hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et
vdipaldada pettusest v6i veast tuleneva olulise viiZirkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande
koostamist.

Vandeaudiitori kohustus
Minu kohustuseks on avaldada oma auditi p6hjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruaude kohta.
Viisip oma auditi liibi koosk6las rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite
kohaselt ou 16utav, et olen kooskdlas eetikanduetega ning planeerirne ja viime auditi labi
omandamaks p6hjendatud kindluse selle koltta, kas raamatupidarnise aastaaruanne on olulise
viizirkaj astarr i seta.

Audit h6lrnab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnZiitajate ja avalikustatud informatsiooni
kohra auditi tdendusmaterjali hankirniseks vajalike protseduuride liibiviimist. Valitud protseduurid
s6ltLrvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne

v6ib sisaldada pettustest v6i vigadest tulenevaid olulisi vZiiirkajastarnisi. Nende riskihinnangute
tegenisel v6tab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis oll relevantne majandusliksuse
raimatLrpidamise aastaaruande koostau-risel ja Siglasel kajastarnisel, kavandamaks antud tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldarnise eesmiirgil majandusiiksuse
sisekontrolli tulernuslikkuse kohta. Audit h6lmab samutijuhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate
asjakohasuse ja tehtr-rd arvestushinnangute p6hjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande i.ildise
esitLrsvi isi h indamist.

Usul, et auditi tdendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu
auditiarvamusele"

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise

aastaartlanne

kdigis olulistes osades 6iglaselt

Mdisaktila Lilpavalitsuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014 ning sellel kuupiieval ldppenud
eelarve t?iitniist kooskSlas Eesti hea
majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid

ja

raamatup idam istavaga.
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