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sOr,ruvrATu AUDIIToRI ARUANNE

Oru valla volikogule

Oleme auditeerinud Oru Vallavalitsuse raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31. detsember 2008, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude
aruannet eeltoodud kuupiieval ldppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestusp6him6tete kokkuv6tet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud
raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekiilgedel 6 kuni 22, on kaasatud meie poolt
identifi tseerituna kiiesolevale aruandele,

Valla juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning 6ige ja
diglane esitamine kooskdlas Eesti hea raamatupidamistava ja Riigi raamatupidamise
fildeeskirja n6uetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisiisteemi
kujundamine ja tdcis hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse
koostamise ja esitamise ilma pettustest vdi vigadest tulenevate oluliste viiiirkajastamisteta,
asjakohaste arvestusp6himdtete 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 nduab, et me oleme vastavuses
eetikanduetega ning et me planeerime ja viime auditi lAbi omandamaks p6trjendatud
kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi viiiirkajastamisi. Audit
h6lmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvniiitajate ja avalikustatud informatsiooni
kohta auditi tOendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride liibiviimist. Nende
protseduuride hulk ja sisu sdltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne v6ib 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 h61mab ka kasutatud arvestuspdhimdtete
asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pdhjendatuse ja
raamatupidamise aastaaruande tildi se esituslaadi hindamist.

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

Meie arvates, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas Oigesti ja
diglaselt Oru Vallavalitsuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning sellel kuupiieval
lOppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskdlas Eesti hea
raamatupidamistavaga j a Ri igi raamatupidami se iildeeskirj aga.
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