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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI KINDLUSTANDVA TÖÖVÕTU ARUA NNE  

Nelja Valla Kogu liikmetele ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile  

Oleme kontrollinud  MTÜ Nelja Valla Kogu 2019. aasta kohta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile 
(edaspidi PRIA) LEADER meetme toetuse kohta esitatud finantsaruannete ja 2019. aasta raamatupidamise aruandes 
esitatud andmete alusel MTÜ Nelja Valla Kogu 2019. aasta tulude ja kulude õigsust.  

Juhtkonna kohustus  

Juhtkond vastutab raamatupidamise korraldamise ja finantsaruannete õiglase koostamise kooskõlas Eesti 
finantsaruandliuse standardi ja PRIA LEADER-meetme nõuetega, vastavalt „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-
projektitoetus“ kinnitatud  maaeluministri 23. oktoobril 2015. a määrusele nr 11  (edaspidi LEADER meetme nõuded). 
Juhtkond vastutab sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva 
olulise väärkajastamiseta finantsaruannete koostamist. 

Vandeaudiitori kohustus  
 
Meie kohustuseks on kontrollida finatsaruannetes esitatud tulude ja kulude õigsust vastavalt Eesti finantsaruandluse 
standardile ja PRIA Leader meetme nõuetele.  Viisime oma töö läbi kooskõlas rahvusvahelise kindlustandvate teenuste 
standardiga (Eesti) 3000 “Kindlust andvad töövõtud, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni 
auditid või ülevaatused".  Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja 
viime töö läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kontrollitavad finantsaruanded on olulise 
väärkajastamiseta.  Meie töö tugineb eeldusel, et kogu meile esitatud informatsioon on korrektne, kõikehõlmav ning mitte 
ühtegi parandust, muudatust ega täiendust ei ole dokumentidesse tehtud pärast nende meile esitamist. 
 
Meie audiitorühing kohaldab Rahvusvahelist kvaliteedikontrolli standardit nr 1(Eesti) (ISQC 1 (EE)). 

Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), 
ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. 

Kokkuvõte 
 
Meile esitatud MTÜ Nelja Valla Kogu 2019. raamatupidamise aastaaruande ja PRIA-le esitatud aruannete alusel on 
MTÜ Nelja Valla Kogu tekkepõhised tulud ja kulud alljärgnevad: 
 
 Tulud 2019 Kulud  2019 
PRIA LEADER meetme poolt sihtfinantseeritud  92 662 90 123 
Muud  9 837 672 
MTÜ tulud kulud kokku 102 499 90 795 
 
PRIA on andnud  2016. aastal antud pikaajalist sihtfinantseerimist tegevuskulude katteks 19 000 eurot, mille kasutamise 
lõpptähtaeg on 2021. aastal. Eelnimentatud pikaajaline sihtfinantseering on aruandeaaastal summas 19 000 eurot 
tuludesse kantud. 
 
Kasutuspiirang 
 
Käesolev aruanne on koostatud ainult esitamiseks PRIA-le ja  seda ei saa kasutada ühelgil muul eesmärgil.  
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