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Audiitori määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja esitatud pakkumuste alusel,
Audru Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Määrata Audru valla 2011. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks
…………………………..
2. Audru Vallavalitsusel sõlmida ………………………………..leping 2011. aasta
majandusaasta aruande auditeerimiseks hinnaga …………….. eurot (sh käibemaks).
3. Audru Vallavalitsusel teha otsus teatavaks
…………………………………………………..
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise
päevast, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus
Eelnõu koostas:
Ülle Kaljumäe
Finantsjuht
10.01.2012

AUDIITORFIRMA KLEA
OÜ AUDIITORFIRMA KLEA
RÜÜTLI 51
80010 PÄRNU

Telefon +372 44 90 900
Faks +372 44 90 901
GSM
+372 50 68 765
E-mail: klea@klea.ee

06. jaanuaril 2012.a.
Audru Vallavolikogu
Pärna allee 7
88301 Audru

Vastuseks Teie ettepanekule teha pakkumine Audru Vallavalitsuse 2012 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 sise-eeskirjade 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 45-65 eurot tunnis, millele lisandub käibemaks.
2011.a.raamatupidamise aruande auditi hind on 1650 EUR, millele lisandub käibemaks vastavalt Eesti
vabariigi õigusaktidega kehtestatud määrale.

Aastaaruande auditeerimise viime läbi 2012.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
(tunnistus nr. 55)

Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ
Aia 6, Pärnu 80011
Tel: +372 50 44728
www.omakapital.ee
Audru vallavalitsus
Pärna allee 7, Audru alevik
Pärnumaa 88301
11. jaanuar 2012
Pakkumine Audru valla konsolideerimisgrupi 2011 aasta majandusaasta aruande
audiitorkontrolli teostamiseks
Tänan Teid ettepaneku eest osaleda Audru vallale audiitorteenuste pakkumisel. Pakkuja
kvalifikatsioon ja kogemus on esitatud käesoleva pakkumise lisas 1.

1. Pakutava teenuse kirjeldus
Pakkumise objektiks on Audru valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne
mis on
koostatud Eesti hea raamatupidamisetava ning Riigi Raamatupidamise üldeeskirja kohaselt.
Pakkumine on esitatud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks 2011 aasta kohta.
Audiitorkontroll viiakse läbi Audiitortegevuse järelevalve nõukogu poolt 15. septembril 2010
kinnitatud Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni rahvusvaheliste standardite
alusel
koostatud vandeaudiitori kutsetegevuse standarditest lähtudes. Nimetatud standardid on
kättesaadaval
veebiaadressil www.audiitorkogu.ee.
Auditi eesmärgiks on tõsta finantsaruannete usaldatavuse taset nende ettenähtud kasutajate
jaoks. See
saavutatakse audiitori poolt arvamuse avaldamisega selle kohta, kas finantsaruanded
koostatakse
kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga.
Auditi toimumise aeg kooskõlastatakse käesoleva pakkumise aktsepteerimisel kliendiga.
Audiitorkontrolli viib läbi Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ nimel juhtivaudiitor Roy Vaimand.

2. Pakutava teenuse hind
Eelnevas punktis nimetatud teenuse eelarveks on 4100 eurot pluss käibemaks (4920 eurot
koos
käibemaksuga). Auditi eelarve eelduseks on et:
a) Audru vald täidab korrektselt oma seadusandlusest ja sõlmitavast kliendilepingust
tulenevaid
kohustusi ning et Audru valla raamatupidamis- ja sisekontrollisüsteemis ei ilmne auditi käigus
olulisi puudusi.
b) Audru valla poolt kasutatav raamatupidamistarkvara võimaldab andmete eksportimist
tarkvaraprogrammi Excel.
Auditi eelarve sisaldab Eesti raamatupidamise seaduse ja Riigi Raamatupidamise üldeeskirja
kohaselt
koostatud konsolideeritud aastaaruande auditit; aastaaruande audiitorkontrolliga otseselt
seotud
konsultatsioone.
Auditi lõplik maksumus sõltub auditi sooritamisele kuluvast ajast. Auditi sooritamiseks kuluv
aeg
sõltub auditeeritava tegevusmahust, raamatupidamise- ja sisekontrollisüsteemi kvaliteedist
ning

auditeeritava poolt auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabist.
Audiitoril õigus taotleda auditi eelarve suurendamist, kui auditeeritav ei täida oma lepingust
tulenevaid
kohustusi või on auditi sooritamise käigus tõusetunud olulisi probleeme, mida ei olnud
lepingu
sõlmimisel võimalik ette näha ja mille lahendamist auditi eelarve raames ei saa mõistlikult
eeldada.
Auditiga otseselt mitteseotud konsultatsioonide (maksu, finantsnõustamise, mitterahaliste
sissemaksete hindamine jms.) teenuste tunnihinnaks on 40 eurot pluss käibemaks.
XXX

Loodan, et tehtud pakkumine vastab Teie ootustele. Täpsustuste ja täiendava informatsiooni
saamiseks
palun võtta minuga ühendust: roy.vaimand@gmail.ee või telefonil 5044728.
Lugupidamisega,
Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ nimel
(allkirjastatud digitaalselt)
Roy Vaimand

