AUDIITORI ARVAMUS
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu
Tulenevalt Audiitorbüroo Fides OÜ ja Valgamaa Partnerluskogu vahel sõlmitud lepingule
01.02.2016 viisime läbi 2015. majandusaasta tehingute seaduslikkuse kontrolli, mille eesmärgiks
oli anda ülevaade rahandusinformatsiooni kohta, milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse
ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis
ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetustega või projektitoetustega.
Käesolev töövõtt viidi läbi lähtudes Rahvusvahelisest muu kindlustandva teenuse standardist
(Eesti) 3000.
Kontrolli käigus läbiviidud protseduurid olid:
1. Valgamaa Partnerluskogu tulude ja kulude analüüs ning võrdlus Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) esitatud väljamaksetaotlustega;
2. Valgamaa Partnerluskogu pangaväljavõtete analüüs;
3. Valgamaa Partnerluskogu 2015 majandusaasta aruanne.
Eelpool nimetatud protseduuride puhul pole tegemist auditi ega ülevaatusega, millised on
teostatavad kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti) ning rahvusvahelise
ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400 (muudetud) ning ei väljenda me auditi ega
ülevaatusega saavutatavat kindlushinnangut nimetatud protseduuride osas.
Kui me oleksime läbi viinud lisatoiminguid ning teostanud finantsaruande auditi või ülevaatamise
kooskõlas eelpoolnimetatud standarditega, oleks meile võinud teatavaks saada täiendavaid
asjaolusid, mida oleksime võinud Teile aruandes kajastada.
Kontroll hõlmas eelpoolkirjeldatud protseduuride alusel arvamuse kujundamist kontrolli objektiks
olevate tehingute osas ning ei laiene finantsaruandlusele tervikuna.
Protseduuride läbiviimiseks esitati meile 2015. majandusaasta kinnitamata aruanne, PRIA-le
esitatud aruandlus, tulude ja kulude analüüsiks vajalikud väljatrükid raamatupidamisprogrammist
(sh kontode käibeandmik), pangakonto aastane väljatrükk internetipangast ja muud analüüsiks
vajalikud algdokumendid.
Tulenevalt meie poolt läbi viidud protseduuridest, oleme arvamusel, et Valgamaa Partnerluskogu
tegevusgrupi 2015. majandusaasta toetuste abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning
muud tulud ja kulud on tõesed ning esitatud alljärgnevas tabelis (eurodes):

__________________________________________
OÜ Audiitorbüroo Fides
Vanemuise 21a, 51014, Tartu.
Reg.kood 10051145 Tel. 7427795
7427333, fax 7427288

Tulud
PRIA toetused kokku
sh tegevusgrupi toetused (tekkepõhiselt)
sh põhivarana arvele võetud varad
sh projekti toetused (tekkepõhiselt)
Osalustasud seoses Leader tegevusgrupiga ja projektidega
tulemiaruandes
Tekkepõhiselt saadud tegevusgrupi osalustasud 2015
Tekkepõhiselt saadud projektide osalustasud 2015
Eelmistest perioodidest periodiseeritud muud osalustega
kaetud kulud
Tulud ja kulud kokku
Tulude ja kulude vahe

Kulud
65400
65400
0
0

70484
70484
0
0

200
200
0

0
0
0

0
65600
-4884

0
70484

976

0

0

91

Muud tulud-kulud

3216

3071

Finantstulud ja -kulud
Liikmemaksud
Muud tulud ja kulud kokku (va amortisatsioon)

1
4863
9055

0
0
3162

74655
0
74655

73646
0
73646

Muud Tulud ja kulud
Tegevustoetus sihtasutuselt
Mitteabikõlblikud kulud

Tulud ja kulud kokku
sh põhivarana arvele võetud
Tulud ja kulud tulemiaruandes (va SF ja PV amort.)

Tartus, 30. märts 2016
Audiitorbüroo Fides OÜ (tegevusluba nr.234) nimel,
Vilja Kübar
Vandeaudiitor
/allkirjastatud digitaalselt/
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