SOLTUMATUVANDEAUDIITORI
ARUANNE

Emmast€Vrlla Volikogule

ja t€ma valitsevam6ju all olevateilksuste(edaspidi,,gupp")
Olemeauditeerinud
EmmasteVallavalitsus€
konsolideeritud
mamatupidamise
aastaaruannet,
missisaldab
konsolideerjtud
bilanssiseisuga
31.detsember2016,
konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste amannet, konsolidee tud ralavoogude
aruannet
ning €elarvetaitmisearuannete€ltoodudkuupa€valloppenudmajaodusaasta
kohtaja konsolideedtud
raamatupidamise
aastaaruande
lisasid,sealhulgas
markimisvltLrsete
arvestusp6himdtete
kokkuvdtet.
Meie arvateskajastabkaasnevkoffolideeritudraamatupidamise
aastaaruanne
koigis olulistesosadesoiglaselt
grupikonsolideeritud
finantssehundit
seisuga3l.detsernber20l6
ning sellelkuupAeval
loppenudmajandusaasta
ja konsolideeriva
konsolideeritud
finantstuiemust,
konsolideeritud
rahavoogusid
Uksus€
eelarvetiitmist kooskdlas
Eestihearaamatupidamistavaga.

Viisimeauditihbi koosk6las
rahvusvaheliste
auditeerimise
standarditega(Eesli).
Meiekohustusi
vastavalt
nendele
standarditele
kirjeldatakse
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