LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS
Lääne-Nigula vallale ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele auditi teenuse
ostmine 2020-2021. aastaks

Edastame teile pakkumuse esitamise ettepaneku „Lääne-Nigula vallale ja tema
konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele auditi teenuse ostmine 2020-2021. aastaks“.
Palume teil esitada meile oma pakkumus vastavalt käesolevas dokumendis sisalduvatele
tingimustele.

1. Üldandmed
1.1 Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus, registrikood 75038598, Haapsalu mnt 6, Taebla
alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond, telefon +372 472 0300
1.2 Pakkumuste eest vastutav isik: Enely Tamm
1.3 Pakkumuste eest vastutava isiku telefon: +372 473 5054
1.4 Pakkumuste eest vastutava isiku e-post: enely.tamm@laanenigula.ee
1.5 Pakkumuse nimetus: „Lääne-Nigula vallale ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele
üksustele auditi teenuse ostmine 2020-2021. aastaks“.
2. Tehniline kirjeldus
2.1. Soovime hankida majandusaasta aruande auditeerimise teenust järgmistele üksustele:
2.1.1 Lääne-Nigula Vallavalitsusele1,
2.1.2 SA-le Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus.
2.2. Audit peab vastama Lisas 1 toodud mahule.
2.3. Pakkuja esitab digiallkirjastatud pakkumused aastate lõikes iga asutuse kohta eraldi (vt Lisa
2).
2.4. Pakkuja sõlmib auditi teenuse hankelepingud vallavalitsuse ja tema konsolideerimisgruppi
kuuluvate üksustega eraldi kaheks aastaks.
2.5. Hankelepingu kohaselt esitab audiitor järeldusotsuse Lääne-Nigula Vallavalitsusele
hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 20. maiks ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele
üksustele hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 20. aprilliks.
2.6. Teenuse eest tasumine toimub 1 kord aastas peale audiitori järeldusotsuse esitamist pakkuja
poolt esitatud arve alusel 14 päeva jooksul.
3. Tingimused pakkujale
3.1 Pakkuja peab olema kantud audiitorettevõtja nimekirja ning audiitor peab omama avaliku
sektori vandeaudiitori kutsetaset. Lääne-Nigula Vallavalitsus kontrollib nimetatud nõude
täitmist iseseisvalt.
3.2 Pakkuja peab järgima Audiitortegevuse seaduse § 65¹ vandeaudiitori kohustuslikku
rotatsiooni. Audiitortegevuse seaduse § 99 lõikes 1 nimetatud avaliku sektori üksuse
1

Konsolideerimisgruppi kuuluvad: AS Lääne-Nigula Varahaldus, OÜ Noarootsi Soojus, SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja
Spordiobjektide Halduskeskus, OÜ Maali Üürimaja, OÜ Oru Kultuurisaal, OÜ Lääne-Nigula Hooldekodud.

enamusosalusega või valitseva mõju all oleva juriidilise isiku ja kohaliku omavalitsuse üksuse
kohta võib üks ja sama vandeaudiitor allkirjastada vandeaudiitori aruandeid kuni seitsmel
järjestikusel aastal.
4. Pakkumuse esitamine
4.1. Pakkumus esitada meilile vv@laanenigula.ee hiljemalt 09. juuliks 2020.a kell 15.00.

Lisa 1. Omavalitsuse üksuse finantsaruannete auditis kontrollitavad valdkonnad
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Valdkond
Finantsaruande audit tervikuna
Eelarve täitmise aruanne2
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtete
võrdlus
avaliku
sektori
finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis toodud
arvestuspõhimõtetega
Seotud osapooltega tehtud tehingute kontrollimine
lähtudes raamatupidamise reeglitest
Tegevusaruandes esitatud info võrdlus raamatupidamise
seaduse (§ 24 või § 31) ning kohaliku omavalitsuse
finantsjuhtimise seadusega (§ 29 lg 3)
Finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamise
kontrollimine

Selgitus

Auditi raames nõutav on kirjeldatud standardis ISA 720 (muudetud)

Osaliselt, tegevuse jätkuvuse eelduse asjakohasuse hindamise ja
raamatupidamisaruandes avalikustatava informatsiooni piisavuse hindamise
ulatuses
Varade ja kohustiste võtmisel kohaliku omavalitsuse Osaliselt, ulatuses, mis vastavalt audiitori riskihinnangule on asjakohane, et
finantsjuhtimise seadusega (KOFS § 36-38) esitatud avaldada arvamus raamatupidamisearuande kohta
nõuetest kinnipidamise kontrollimine
Vallavara kasutamiskorrast kinnipidamise kontrollimine Osaliselt, ulatuses, mis vastavalt audiitori riskihinnangule on asjakohane, et
avaldada arvamus raamatupidamisearuande kohta
Raamatupidamise sise-eeskirja kontrollimine
Osaliselt, ulatuses, mis vastavalt audiitori riskihinnangule on asjakohane, et
avaldada arvamus raamatupidamisearuande kohta

Ainult Lääne-Nigula Vallavalitsus.

Lisa 2. Pakkumuse vorm

Audiitorettevõtja:
Avaliku sektori vandeaudiitor:

Üksus
Lääne-Nigula Vallavalitsus (konsolideeritud)
SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

/allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev

Audit/ülevaatus
Auditi teenus
Auditi teenus

2020. aasta hind

2021. aasta hind

