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Memorandum Aegviidu Vallavalitsuse 31.12.2017 lõppenud majandusaasta aruande
audiitorkontrolli juurde

Aegviidu Vallavalitsuse 31.12.2017 lõppenud majandusaasta aruande audiitorkontroll on läbi
viidud, lähtudes rahvusvahelistest auditeerimisstandarditest (Eesti) ning selle eesmärgiks oli
veenduda, et majandusaasta aruanne on koostatud, lähtudes Eesti Raamatupidamise seadusest
ning muudest raamatupidamist ja aruandlust puudutavatest seadusaktidest.

Osana meie poolt läbiviidud Aegviidu Vallavalitsuse 2017. aasta audiitorkontrollist oleme
tutvunud ettevõtte raamatupidamise korraldusega.
Kontrollimise käigus teostasime valikulise kontrolli tehingute ning varade ja kohustuste
olemasolu, omandiõiguse ja väärtuse kohta.

Audiitorkontrolli väljavõttelisest iseloomust tingituna ei saa me väita, et tehtud töö tulemusena
avastasime kõik ettevõtte raamatupidamise arvestuse ja sisekontrolliga seotud nõrgad kohad.
Käesolevas memorandumis teeme ülevaate Aegviidu Vallavalitsuse raamatupidamise
aastaruandes kajastatud varadest ja kohustustest.

Raha ja pangakontod
Raha ja pangakontode saldo on seisuga 31.12.2017 bilansis kajastatud summas 75,2 tuhat
eurot, mis koosneb Valla SEB Panga arveldusarve jäägist summas 74,8 tuhat eurot ja Danske
Bank arveldusarve jäägist 0,4 tuhat eurot..
Valla arveldusarvete lõppjäägid seisuga 31.12.2017 on kinnitatud pangapoolsete aruannetega.

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded
Vastavalt Maksu- ja Tolliameti saldoteatisele on raamatupidamise aastaaruandes kajastatud
maksunõudeid 31.12.2017 seisuga saadaolevate maksutulude osas summas 46,2 tuhat eurot.
Keskkonnateenistuse saldoteatise järgi on keskkonnakasutuse tasude osas nõue 31.12.2017
seisuga 0,1 tuhat eurot.
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Muud nõuded ja ettemaksed
31.12.2017 seisuga moodustavad nõuded ja ettemaksed 5,6 tuhat eurot ja jagunevad järgmiselt:
1. nõuded ostjatele

5,3 tuhat eurot;

2. muud lühiajalised nõuded

0,3 tuhat eurot.

Nõuded ostjate vastu on aastaaruande koostamisel inventeeritud. Bilansipäeva seisuga ei ole
ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud ühtegi nõuet.

Materiaalne põhivara
Materiaalne põhivara on 31.12.2017 seisuga kajastatud jääkväärtusega 1’908 tuhat eurot.
Põhivarade soetusmaksumus bilansipäeva seisuga on 2’560 tuhat eurot.
Põhivarad on aastaaruande koostamisel inventeeritud.

Võlad tarnijatele
31.12.2017 seisuga moodustavad võlad tarnijatele kokku 7,9 tuhat eurot, mis vastab tarnijate
analüütilisele arvestusele raamatupidamises.

Võlad töövõtjatele
31.12.2017 seisuga koosnevad võlad töövõtjatele 20,8 tuhat eurot peamiselt inventuurijärgsest
puhkusereservi jäägist.

Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Seisuga 31.12.2017 on muud kohustused summas 58,9 tuhat eurot, millest on:
1. maksuvõlad

58,1 tuhat eurot;

2. saadud lühiajalised ettemaksed

0,8 tuhat eurot.

Maksuvõlad jagunevad järgmiselt:
1. sotsiaalmaksu osas

35,3 tuhat eurot;

2. üksikisiku tulumaksu osas

19,4 tuhat eurot;

3. töötuskindlustusmakse osas

1,7 tuhat eurot;

4. kohustused muude maksude osas

1,7 tuhat eurot.

Auditi käigus võrreldi maksuvõlgasid raamatupidamises Maksuameti väljavõtetega. Erinevusi
ei esinenud.
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Aruandeperioodi tulem
Tulemiaruande põhjal on 2017. aasta tulem -1’201’361 eurot.

Viljandis 15 märtsil 2018. a.
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