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Oleme auditeerinud 6ru Vallavalitsuse raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31. detsember 2007, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude
aruannet eeltoodud kuupiieval ldppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspdhimdtete kokkuvdtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud
raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekiilgedel 6 kuni 21, on kaasatud meie poolt
identifitseerituna kiiesolevale aruandele.

Valla juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning 6ige ja
diglane esitamine kooskdlas Eesti hea raamatupidamistava ja Riigi raamatupidamise
iildeeskirja n6uetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisiisteemi
kujundamine ja t66s hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse
koostamise ja esitamise ilma pettustest vdi vigadest tulenevate oluliste viiiirkajastamisteta,
asjakohaste arvestuspdhimOtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes pdhjendatud
raamatupidamishinnangute tegemine.

Meie kohustuseks on avaldada auditi pdhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta.
Viisime auditi liibi koosk6las Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis n6uab, et me oleme vastavuses
eetikan6uetega ning et me planeerime ja viime auditi lAbi omandamaks p6hjendatud
kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi viiiirkajastamisi. Audit
h6lmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvniiitajate ja avalikustatud informatsiooni
kohta auditi t6endusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride liibiviimist. Nende
protseduuride hulk ja sisu s6ltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne vdib sisaldada pettustest v6i vigadest tulenevaid olulisi
viiiirkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks v6tab audiitor nende
riskihinnangute tegemisel arvesse 6ige ja diglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks
ja esitamiseks juurutatud sisekontrollististeemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit h6lmab ka kasutatud arvestuspdhimdtete
asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute p6hjendatuse ja
raamatupidamise aastaaruande tildise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tdendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse
avaldamiseks.

Vastavalt RTJ 5 p- Le 23 kajastatakse materiaalset pdhivara bilansis soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Erandi sellest p6him6ttest siitestab riigi
raamatupidamise iildeeskirja $ 45 lg 1: Erandina asendatakse pdhivara objekti algne
soetusmaksumus timberhinnatud viiiirtusega juhul, kui objekti diglane vti2irtus erineb oluliselt
tema bilansilisest jiidkmaksumusest, tingituna viihemalt tihest juhendi RTJ 5 paragrahvis 33
nimetatud asjaolust:
1) pOhivara objekt on soetatud 1995. aastal vdi varem;
2) pdhivara objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed andmed, sealhulgas
juhul, kui see on avaliku sektori iiksusele iile antud iimberkorralduste ktiigus, kusjuures saajal
puuduvad korrektsed andmed selle soetusmaksumuse kohta v6i kui see on tingitud varem
kehtinud arvestusp6himdtete erinevusest vdrreldes iildeeskirjas esitatud
arvestuspOhimOtete ga.
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Meie arvates ei kajasta bilanss 6ru Vallavalitsusele kuuluvate rajatiste Oiglast viiiirtust ja
seet6ttu tuleks nimetatud p6hivara timber hinnata, liihtudes iilalnimetatud siitetest ja riigi
raamatupidamise tildeeskirja $- st 45 lg 6.

Meie arvates, viilja arvatud eelmises ldigus kideldatud asjaolu m6ju,- kajastab kaasatud
raamatupidamise aastaaruanne olulises osas 6igesti ja diglaselt Oru Vallavalitsuse
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007 ning sellel kuupiieval lOppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid koosk6las Eesti hea raamatupidamistavaga ja Riigi
raamatupidamise tildeeskirj aga.
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