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Vastuseks Teie ettepanekule teha pakkumine Audru Vallavalitsuse 2013 aasta konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll läbiviimiseks edastame Teile käesoleva
kirjaga meie teenuse osutamise põhilähtekohad.
Auditi, mille eesmärk on anda meiepoolne hinnang finantsaruannetele, viime läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti).
Veendumaks, et raamatupidamise lähteinformatsioon on usaldatav ja piisav finantsaruannete
koostamiseks, sooritame auditi käigus vajalikus mahus teste ja muid kontrollimisprotseduure.
Auditi testiiseloomu ja mistahes sisekontrollisüsteemi piiratuse tõttu säilib siiski paratamatu
risk, et suhteliselt olulisi vigu võib jääda auditi käigus avastamata.
Lisaks järeldusotsusele raamatupidamise aastaaruande seaduslikkuse ja tõepärasuse kohta
oleme valmis andma juhtkonnale aru kõigist olulistest tähelepanekutest raamatupidamise ja
sisekontrolli kohta ning Teie huvi korral pakkuma omapoolseid soovitusi puuduste
kõrvaldamiseks.
Samas selgituseks Teile, et kohaliku omavalitsuse juhtkonna ülesanne on tagada
finantsaruannete koostamine, raamatupidamise esmasdokumentide ja registrite adekvaatne
koostamine ja säilitamine, tõhusa sisekontrollisüsteemi funktsioneerimine ja arvestuse siseeeskirjade väljatöötamine ning valla varade säilimine. Meie ülesandeks on anda omapoolne
hinnang selle kohta, kas finantsaruanded on koostatud kooskõlas kehtivate seaduste ja
raamatupidamisstandarditega ning kas need annavad valla finantsseisundist tõepärase
ettekujutuse.
Meie tasu sõltub tööde sooritamiseks kuluvast ajast ning olenevalt töid sooritava audiitori
kvalifikatsioonist ning varieerub vahemikus 45-90 eurot tunnis, millele lisandub käibemaks.
2013.a.raamatupidamise aruande auditi hind on 2500 EUR, millele lisandub käibemaks
vastavalt Eesti vabariigi õigusaktidega kehtestatud määrale.
Aastaaruande auditeerimise viime läbi 2014.a. I poolaastal vastavalt Teiega kokkulepitud
ajale, millal tutvume vallavalitsuse tegevuse ja sisekontrolli süsteemiga. Samuti tutvume
põhiliste majandusoperatsioonide raamatupidamislike rutiinidega ja võimalike vigade
tekkevaldkondadega. Kontrolli tulemuste kohta vormistatakse meie poolt märgukiri Audru

Vallavolikogule ja aruande kohta vormistame sõltumatu vandeaudiitori aruande.
Pärast Teie positiivset otsust meie pakkumise kohta sõlmime Teiega lepingu, milles
täpsustame detailsemad küsimused.
Auditi läbi viimisel on sõltumatu vandeaudiitori aruande allkirjastajaks vandeaudiitor Kalle
Lahe.
Käesoleva pakkumisega fikseeritud põhimõtted on jõus tähtajatult, kui neid ei tunnistata
kehtetuks, ei muudeta või täpsustata.
Selle märgiks, et Te olete nõus meie poolt pakutud tingimustega, palume Teil käesoleva kirja
koopiale alla kirjutada ning meile tagasi saata. Peale teiepoolset jaatavat vastust saadame
Teile välja auditi läbiviimise lepingu projekti.

Lugupidamisega,

Kalle Lahe
Vannutatud audiitor
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