PÕLVA VALLAVALITSUS
OTSUS
Põlva

26.10.2018 nr 1-4/109

Audiitori määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel, lähtudes vajadusest
tagada sõltumatu kontroll omavalitsuse eelarve täitmise ja finantstehingute üle ning arvestades
Põlva Vallavalitsuse ettepanekut, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Määrata Põlva valla 2018.–2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks osaühing "AMC
Audit" (registrikood 10300714).
2. Põlva Vallavalitsusel sõlmida AMC Audit OÜga audiitorteenuse osutamise leping.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 otsuse eelnõu nr …. "Audiitori määramine"
juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse audiitori määramine.
Põlva Vallavalitsus korraldas Põlva valla 2018–2020. aastate konsolideeritud majandusaasta
aruannete auditeerija leidmiseks riigihanke. Tähtaegselt esitati kolm pakkumust.
1. Osaühing "AMC Audit" (registrikood 10300714) pakkumus summas 7 344 eurot (8 813 eurot
koos käibemaksuga);
2. FIE Vello Mettis (registrikood 14136298) pakkumus summas 12 000 eurot (ei ole
käibemaksukohuslane).
3. AUDEST AUDIITORTEENUSED OSAÜHING (registrikood 10177426) pakkumus summas
7 425 eurot (8 910 eurot koos käibemaksuga);
Osaühing "AMC Audit" esitas madalaima hinnaga pakkumuse. Põlva Vallavalitsus teeb
ettepaneku määrata Põlva valla 2018.–2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete
auditeerijaks osaühing "AMC Audit" (registrikood 10300714).
Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11 alusel esitab vallavalitsus
heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31.
maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline
otsus aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30.
juuniks otsusega.
Otsusega määratakse Põlva valla 2018.–2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks
osaühing "AMC Audit".
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsusega kaasnevad Põlva vallale rahalised kohustused summas 8813 eurot. Kulu planeeritakse
Põlva valla 2018.–2020. aastate eelarvesse.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 31.10.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Märt Eskor
Osaühing AMC Audit
Eelnõu koostaja
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja

