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Emmaste Vallavolikogule

oleme auditeerinud
EmmasteVallavaritsuse
(reg.kood 75009935)ia temavalitsevarn6juall olevate
iiksuste (edaspidi ,,gmpp") konsolideedtud raamatupidamiseaastaaruannet,mis sisaldab
konsolideeritud
bilanssiseisuga31. detsember
2013,konsolideeritud
tulemiaruannet,
konsolideeritud
netovaramuutuste aruannet,konsolid€eritudrahavoogudearuannet ning eslarve taitnise aruannet
eeltoodudkuupaevall6ppenudmajandusaasta
kohta, aastaaruande
kooitamisel kasutatudoluliste
arvestuspohimdtete
kokkuvdtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeedtud konsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruanne
on esitatudlehekiilgedel
l0 kuni 39.
Vallavalitsusekohustuskonsolideetitudraamatupidamiseaastaaruandeosas
Vallavalitsusvastutabkonsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruande
ja diglaseesitamise
koostamise
eestkooskdlasEestihearaamatupidamistavaga
ningsellisesisekontrolieest,mid; ta piab vajalikuks,
€t vdimaldada
pettusestv6i veasttulenevaoluliseviiarkajastamiseta
konsolideeritud
riamatuiiaamise
aastaaruande
koostamist.
Vandeaudiitorikohustus
Meie kohustuseks
on avaldadaoma auditi pdhjal arvamustselle konsolideeritudraamatupidamise
aastaaruande
kohta. Viisime oma auditi l?ibi kooskdlasrahwsvahelisteauditeerimisstandarditega
(Eesti) Nendestandardite
kohaselton n6utav,et olemekoosk6ras
€etikanduetega
ning planeerime]a
viime auditiliibi omandamaks
pdhjendatud
kindlusesellekohta,kasraamatupidamise
aastaaruanne
on
olulisevAarkajastamiseta.
Audit hSlmabkonsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruandes
ja avalikustatud
esitatudarvnaitajate
informatsiooni
kohta auditi t6endusmatedali
hankimiseks
vajarikeprotseduuride
liibiviimist.Valitud
protseduurid
s6ltuvadvandeaudiitori
otsustustest,
sealhulgas
hinnangustriskidele,et konsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruanne
v6ib sisaldada
pettustest
v6i vigadesttulenevaidolulisi viierkajastamisi.
Nende_riskihinnangutetegemiselv6tab vandeaudiitorarvisse sisekontrollr,mis on relevantne
majandusiiksuse
konsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruande
ja 6iglaselkajastamisel,
koostamisel
kavandamaks
antud tingimustesasjakohaseid
auditiprotseduure,
kuid mitte arvamuseavardamise
eesmihgilmajandusiiksuse
sisekont.ollitulemusliLl(use
kohta. Audit hdlmab samuti vallavalitsuse
poolt kasutatudarvestuspoliitikate
ja tehtudarvestushinnangute
asjakohasuse
p6hjendatuse
ning ka
konsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruande
iildiseesitusviisihindamist.
usume,et auditit6endusmaterjal,
mille olemehankinud,on piisavja asjakohane
aluseandmiseks
meie
auditiawamusele.
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Arvamus
raamatupidamise
aastaatuanne
kdigis olulistesosades
Meie arvateskajastabkaasatudkonsolideeritud
diglaselt gnrpi finantsseisunditseisuga 31. detsember2013 ning sellel kuupiieval ldppenud
ja konsolideeriva
rahavoogusid
iiksuse
majandusaasta
konsolideeritud
finantstulemust,
konsolideeritud
eelarveteitmistkoosk6lasEestihearaamatupidamistavaga.
Asjaolu 16hutamin€
Juhimetahelepanu,
et 2013 aastalei vdetudvastulisaeelarvet,
mille koostamioevastavaltKohaliku
(KOFS)$ 26 oleksolnud n6utavja ja KOFS $ 28 lg 2
omavalitsuse
iiksusefinantsjuhtimise
seaduse
jiirgi oli keelatud tehakulutusi,mis ei olnud eelarvesette nahtud.Tingituna2013 aaastandrgast
eelarvedistipliiniteitmisest ei peetud kinni arvestusiiksuse
netovdlakoormusele
kehtestatud
ja netov6lakoormus
piirmeeradest
31.12.2013
seisuga 792 tuhat eurot iiletas113 tuh. euro vdra
KOFS$ 34 lubatudpiirmeera.
Ettev6tluseArendamiseSihtasutuse(EAS) poolt algatati 2013 aastal miftevastawsmenetlus
tiitarettev6tte SA Hiiu Maakonna HooldekeskusTohwi rekonstrueerimiselteostatud liigihanke
rikkumise kohta, millbga v6ib kaasriedapotentsiaalne kohustustagastadaEAS-le kuni 25%
hankelepingu
summast.
rdhutamineei ole mArkusaastaaruande
Eelnimetatud
asjaolude
suhtes.
29. mai2014.a.
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