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TEGEVUSARUANNE
Eesti Linnade ja Valdade Liit moodustati kahe üleriigilise liidu Eesti Maaomavalitsuste Liit
(EMOL) ja Eesti Linnade Liidu (ELL) baasil 09. juunil 2017, mil kahe liidu esimehed kirjutasid
alla ühiste kavatsuste protokolli. Liidu moodustamise ettevalmistamisel peeti oluliseks ELL
ja EMOLi põhidokumentides sätestatud eesmärkide ning ajaloolise järjepidevuse säilimist, aga
samuti ühiskonnas toimunud muudatustega arvestamise vajadust.
Oma tegevuses lähtub Liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest. Liidu ülesannete
täitmist rahastatakse liikmemaksudest ja seaduses ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest
eraldistest.
2020. aastal tähistas Eesti Linnade ja Valdade Liit (edaspidi ELVL) oma 100. sünnipäeva 19.
septembril Rahvusooperis Estonia. Esimest korda andis ELVL välja teenetemärgid
austusavaldusena füüsilistele isikutele, kes oma silmapaistva tegevusega on kaasa aidanud
omavalitsuste arengule või Eesti omavalitsussüsteemi arengule. Teenetemärgi said 11 isikut.
Seisuga 31.12. 2020 oli Eesti Linnade ja Valdade Liidul liikmeid 77 (15 linna ja 62 valda).
2020. aasta lõpu seisuga töötas ELVL büroos 20 täistööajaga töötajat.
Tulud olid 2020. aastal 1 299 493 € , kulud 1 109 312€ ning aruandeaasta tulem 190 181€. Suur
positiivne tulem on tingitud sellest, et seoses koroona viiruse levikuga ja sellest tulenevalt
piirangutest ei saanud välisriikidesse reisida. Koosolekud toimusid enamasti veebis. Tulusid
suurendavad ka erakorralised saadud eraldised, näiteks projektideks saadud vahendid.
Maksevõime üldine tase oli 2020 aastal 11,73 ja 2019 aastal 12,77.
Valem: Käibevarad/lühiajaline võlgnevus
2021. aastaks otsustati liikmemaksu mitte tõsta seoses COVID-19 pandeemiaga. Ka töötajate
palgad jäid 2020 tasemele.
ELVL kõrgeim organ on Liidu liikmete esindajate üldkoosolek, mille kutsub kokku Liidu
juhatus vähemalt kord kohalike omavalitsuste volikogude valimiste vahelisel perioodil.
Üldkoosoleku toimumise vahelisel perioodil täidab üldkoosoleku ülesandeid Liidu kõiki
liikmeid esindav ELVL volikogu.
2020. aastal toimus 5 volikogu koosolekut. Omavalitsusi puudutavatel aktuaalsetel teemadel
tegid ettekandeid koosolekutele kutsutud esinejad.
Eesti Linnade ja Valdade Liitu juhib ja esindab 13-liikmeline juhatus. Juhatuse valib Liidu
volikogu oma liikmete hulgast.
Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda kvartalis.
2020. aastal toimus 12 juhatuse koosolekut.
ELVL tegevuses pühenduti 2020. aastal enim järgmistele valdkondadele:
 Läbirääkimistele Vabariigi Valitsusega (sealhulgas valitsuskomisjonis ja töörühmades
osalemine)
 Eelnõude kooskõlastamised
 Linnade ja Valdade Päevade korraldamine
 IKT Kompetentsikeskuse töö korraldamine
 EL mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamine
 Keskkonnaga seotud teemad (vesi, jäätmed, reostus, keskkonnakaitse)

 ELVL 100 juubeliürituse korraldamine
 Osalemine Riigi Situatsioonikeskuse töös
 COVID-19 info vahendamine ja kogumine Valitsuse kriisikomisjoni jaoks
 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse likvideerimisprotsess
2020. aastal menetleti EISi(eelnõude infosüsteem) raames kooskõlastamisstaadiumis üle 90
eelnõu (seadused, seaduste väljatöötamiskavatsused, Vabariigi Valitsuse ja ministrite
õigusaktid), mis puudutasid kohalike omavalitsuste tegevust otseselt või kaudsemalt. Samuti
esitatakse arvamusi ja tähelepanekuid eelnõude tööversioonide, Riigikogu menetluses olevate
eelnõude jms kohta.
XVI Linnade ja Valdade Päevad jäid ära seoses eriolukorra kehtestamisega.
Arvamusfestival toimus piiratud mahus ja ELVL juhatus otsustas 2020. aastal mitte osaleda.
ELVL osaleb järgmiste välisorganisatsioonide töös: Euroopa Nõukogu Kohalike Omavalitsuste
Kongress (CLRAE), Euroopa Regioonide Komitee (Regioonide Komitee) töös.
ELVL osaleb ELL õigusjärglasena Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu
(CEMR) tegevuses läbi tööstruktuuride alates 1995.aastast.
Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsioon (BSSSC - Baltic Sea States
Subregional Co-operation).
UCLG (Unitied Cities and Local Governments)
Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (CPMR – Conference of Peripherial Maritime Regions)
Euroopa territoriaalse koostöö programmi URBACT III (2014-2020)
Osalemine välisorganisatsioonide töös toimus enamasti veebi teel.
2021. aastal jätkame võimalusel Linnade ja Valdade Päevade korraldamisega.
Juhatuse esimees
Tiit Terik
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

935 269

627 828

31 787

84 911

967 056

712 739

3 691

5 273

4

83 753

119 647

5

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad

2

Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad

87 444

124 920

1 054 500

837 659

Võlad ja ettemaksed

82 443

55 783

Kokku lühiajalised kohustised

82 443

55 783

82 443

55 783

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

781 876

507 872

Aruandeaasta tulem

190 181

274 004

Kokku netovara

972 057

781 876

1 054 500

837 659

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

6

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

889 135

854 061

Annetused ja toetused

409 778

341 949

580

120 930

1 299 493

1 316 940

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-288 460

-290 705

8

Mitmesugused tegevuskulud

-158 564

-166 523

9

Tööjõukulud

-595 221

-556 108

10

-37 476

-8 901

4;5

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud

7

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-29 670

-20 750

-1 109 391

-1 042 987

190 102

273 953

79

51

190 181

274 004
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

190 102

273 953

37 476

8 901

0

-93 391

37 476

-84 490

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

53 124

-21 127

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

26 660

12 401

79

51

307 441

180 788

Kokku rahavood

307 441

180 788

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

627 828

447 040

Raha ja raha ekvivalentide muutus

307 441

180 788

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

935 269

627 828

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

4;5
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

507 872

507 872

Aruandeaasta tulem

274 004

274 004

31.12.2019

781 876

781 876

Aruandeaasta tulem

190 181

190 181

31.12.2020

972 057

972 057
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu (edaspidi ka liit) 2020. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele
suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab
raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 14 lisas toodud skeemi
alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes lähtudes soetusmaksumusest.

Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu),
lepingulisi õigusi vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki
finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarade edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist kas õiglase
väärtuse, soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui liit kaotab õiguse
antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku
antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha
Rahana kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil. Rahavoogude arvestamisel kasutatakse
kaudset meetodit, mille kohaselt aruandeperioodi kasumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga, põhitegevusega seotud
varade ja kohustiste saldode muutusega ning investeerimis- või finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja
kuludega. Rahavood investeerimis- ja finantseerimistegevusest on kajastatud otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud varad ja –kohustised hinnatakse aruandekuupäeval eurodesse. Välisvaluutatehingutest saadud
kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Liikmemaksunõudeid ning nõudeid laekumata annetuste ja toetuste osas hinnatakse bilansis nende laekumise tõenäosusest lähtuvalt.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse ainult nõudeid, mis on aruande koostamise hetkeks laekunud või mille laekumine on kindel.
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse liidu tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjate laekumata arved on bilansis
hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse liidu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates
5 000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro kantakse kulusse vara
kasutuselevõtmise hetkel ja varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse
vara amortiseerimine.
9
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Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse
need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsiooninormid.
Immateriaalse põhivara soetusmaksumuse määramisel lähtutakse analoogilistest
põhimõtetest nagu materiaalse põhivara soetusmaksumuse määramisel.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
1) hooned ja rajatised 2-5 %
2) masinad ja seadmed 15-25%
3) arvutustehnika 20-40 %
4) muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40 %
5) immateriaalsed varad 10-50 %
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal aruandekuupäeval hinnatakse
kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000 eurot

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle liidule.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustiste
korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis
maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või liit pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustistena.

Tulud
Tulu liikmemaksudest kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on arvestatud.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse
proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused
Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude
vastavuse printsiibist lähtudes.
Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Sihtotstarbelisi annetusi ja
toetuseid kajastatakse sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest lähtudes.

Kulud
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Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
2020 aasta kuludes on kajastatud õigusabi kulud summas 2906€, mis teostatis 2019 aastal kuid arve esitati liidule alles 2020 juunis peale
majandusaasta aruande esitamist.
Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab valitsevat mõju teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele, sealhulgas
liidu liikmeid, juhatuse- ja volikogu liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
6 019

6 019

6 019

6 019

236

236

236

236

25 532

25 532

1 334

1 334

24 198

24 198

31 787

31 787

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
73 952

73 952

73 952

73 952

225

225

225

225

10 734

10 734

Tulevaste perioodide
kulud

1 334

1 334

Muud makstud
ettemaksed

9 400

9 400

84 911

84 911

Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

106

45

Üksikisiku tulumaks

16 097

13 373

Sotsiaalmaks

27 087

22 712

Kohustuslik kogumispension

1 278

1 153

Töötuskindlustusmaksed

1 624

1 347

46 192

38 630

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

1 008

1 008

0

Jääkmaksumus

1 008

1 008

Ostud ja parendused

5 273

5 273

Muud ostud ja parendused

5 273

5 273

-1 008

-1 008

Amortisatsioonikulu

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

6 281

6 281

-1 008

-1 008

5 273

5 273

-1 582

-1 582

6 281

6 281

-2 590

-2 590

3 691

3 691

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara
31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

39 422

39 422

0

Jääkmaksumus

39 422

39 422

Ostud ja parendused

88 118

88 118

Amortisatsioonikulu

-7 893

-7 893

127 540

127 540

-7 893

-7 893

Jääkmaksumus

119 647

119 647

Amortisatsioonikulu

-35 894

-35 894

Soetusmaksumus

127 540

127 540

Akumuleeritud kulum

-43 787

-43 787

83 753

83 753

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2020

Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

18 002

18 002

Võlad töövõtjatele

18 249

18 249

Maksuvõlad

46 192

46 192

Kokku võlad ja ettemaksed

82 443

82 443

31.12.2019
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

6 197

6 197

Võlad töövõtjatele

10 469

10 469

Maksuvõlad

38 630

38 630

Muud võlad

487

487

487

487

55 783

55 783

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

3

3
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

409 778

341 949

Kokku annetused ja toetused

409 778

341 949

409 778

336 711

0

5 238

sh eraldis riigieelarvest
muud asutused

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2020

2019

Üür ja rent

-15 751

-17 387

Mitmesugused bürookulud

-52 796

-63 996

Lähetuskulud

-25 730

-52 150

Tööjõukulud

-168 405

-131 832

-25 778

-25 340

-288 460

-290 705

2020

2019

-51 336

-41 989

Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Energia

-5 987

-7 956

Elektrienergia

-3 241

-4 920

Soojusenergia

-2 746

-3 036

-323

-469

-40 997

-52 191

Uurimis- ja arengukulud

0

-1 400

Lähetuskulud

0

-16 740

Koolituskulud

-6 633

-8 438

IT kulud

-14 555

-10 340

Muud

-38 733

-27 000

-158 564

-166 523

Veevarustusteenused
Mitmesugused bürookulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Palgakulu

-565 348

-511 750

Sotsiaalmaksud

-190 492

-172 666

-7 786

-3 524

Kokku tööjõukulud

-763 626

-687 940

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

-168 405

-131 832

20

20

31.12.2020

31.12.2019

77

77

2020

2019

47 602

20 306

Puhkusekohustus

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2021
Eesti Linnade ja Valdade Liit (registrikood: 80185947) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TIIT TERIK

Juhatuse liige

01.06.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule
Oleme üle vaadanud MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2020,
nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud
raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 15.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
1. juuni 2021
Kersti Ruut
Vandeaudiitori number 604
Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 283
Kasesalu 12, 76505 Saue, Harjumaa

Audiitorite digitaalallkirjad
Eesti Linnade ja Valdade Liit (registrikood: 80185947) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KERSTI RUUT

Vandeaudiitor

01.06.2021

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6043001

E-posti aadress

info@elvl.ee

