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Oleme auditeerinud lehekülgedel 36-72 esitatud Viljandi Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannet, mis
sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2012 ning siis lõppenud majandusaasta tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet,
rahavoogude aruannet, konsolideerimata eelarve täitmise aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
Linnavalitsuse vastutus raamatupidamise aastaaruande osas
Viljandi Linnavalitsuse vastutus on konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle vastutuse hulka kuulub muuhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi
kujundamine, kasutusele võtmine ja haldamine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma
pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud
tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.
Audiitori vastutus
Meie vastutus on avaldada auditi põhjal arvamust konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid nõuavad, et me täidame eetikanõudeid ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali
kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustest, sealhulgas hinnangust
riskile, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi
protseduuride kavandamisel võtab audiitor riskihinnangutes arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, mitte aga eesmärgiga avaldada arvamust sisekontrollisüsteemi tulemuslikkuse kohta. Audit
hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane märkusega arvamuse avaldamiseks.
Märkusega arvamuse avaldamise alus
Eelneval perioodil müüdud tütarettevõtte AS Viljandi Tervisekeskus osas ei esitatud meile müügihetke seisuga koostatud auditeeritud
finantsinformatsiooni, mistõttu puudub meil tõendusmaterjal eelmisel perioodil konsolideerimiseks kasutatud andmete korrektsuse
kohta.
Eelneval perioodil on teostanud hoonete parendus- ja ehitustöid summas 888 tuhat eurot, mis on kajastatud kogusummas põhivara
maksumuse suurenemisena. Parendustega kaasnenud väljavahetatud oluliste osade soetusmaksumust ning sellele vastavat kogunenud
kulumit põhivara arvelt ei ole endiselt maha kantud. Samuti ei ole parenduste kajastamisel hinnatud, kas need vastavad materiaalse
põhivara mõistele või on tegemist jooksva hooldusega kaasnevate kulutustega, mis kajastatakse kuludes nende tekkimisel.
Märkusega arvamus
Meie arvates, väljaarvatud lõigus “Märkusega arvamuse avaldamise alus” toodud asjaolude mõju, kajastab ülalmainitud raamatupidamise
aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Viljandi Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012
ning siis lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja konsolideerimata eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
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