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Audiitorkogu majandusaasta aruande heaks 

kiitmine  

 

Audiitortegevuse seaduse (edaspidi AudS) § 119 lõigete 2-6 kohaselt koostab Audiitorkogu 

juhatus lõppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande ning esitab selle 

audiitortegevuse järelevalve nõukogule (edaspidi järelevalvenõukogu) ja revisjonikomisjonile 

majandusaasta lõpule järgneva 75 päeva jooksul.  

Revisjonikomisjon kontrollib majandusaasta aruannet ja koostab selle kohta revisjonikomisjoni 

aruande kümne tööpäeva jooksul pärast aastaaruande revisjonikomisjonile esitamist. 

Revisjonikomisjoni aruandes tuleb muu hulgas anda ülevaade kontrolliprotseduuridest, esitada 

eraldi väljatoomist nõudvad asjaolud ja kontrolli kokkuvõte ning näidata, kas revisjonikomisjon 

teeb üldkoosolekule ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada või tagasi lükata. 

Järelevalvenõukogu vaatab majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande läbi ning 

koostab selle kohta kirjaliku aruande (edaspidi järelevalvenõukogu aruanne). 

Järelevalvenõukogu aruandes tuleb näidata, kas järelevalvenõukogu kiidab juhatuse 

koostatud majandusaasta aruande heaks. Järelevalvenõukogul on õigus teha 

järelevalvenõukogu aruandes juhatusele ettepanekuid koostatud majandusaasta aruande 

muutmiseks enne selle esitamist üldkoosolekule. 

Majandusaasta lõpule järgneva nelja kuu jooksul esitab juhatus majandusaasta aruande 

üldkoosolekule kinnitamiseks koos revisjonikomisjoni ja järelevalvenõukogu aruandega. 

Järelevalvenõukogule esitati 28. oktoobril 2016. aastal Audiitorkogu juhatuse poolt koostatud 

Audiitorkogu majandusaasta aruanne (1.07.2015 – 30.06.2016) ja revisjonikomisjoni aruanne, 

mille kohaselt revisjonikomisjon pooldab Audiitorkogu juhatuse poolt koostatud Audiitorkogu 

majandusaasta aruande kinnitamist Audiitorkogu üldkoosoleku poolt.  

 

Järelevalvenõukogu vaatas majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande läbi ning otsustas 1. 

novembril 2016. aastal lõppenud kaughääletuse teel kiita heaks Audiitorkogu juhatuse 

koostatud majandusaasta aruande. 

 

 

Audiitorkogu eelarve ja eelarve prognoosi 

kooskõlastamine 

 

24. mai 2016 koosolekul otsustas järelevalvenõukogu, lähtudes AudS § 124 lõike 1 punktist 28 

ja rahandusministri 17.03.2010 määruse nr 19 „Audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökord“ 

§ 16 lõikest 1, kinnitada järelevalvenõukogu 2016/2017 eelarve ja 2017/2018 eelarve prognoos.     

Seoses audiitortegevuse seaduse muudatustega alates 2017. aastast kinnitati 01.07.2017 – 

30.06.2018 eelarve prognoos alljärgnevaid asjaolusid arvestades:    

1. Prognoos puudutab aega ja süsteemi, kus seda muutvat seadust täna veel ei kehti. Eeltoodu 

võib põhjustada prognoosis muutusi.   

2. Prognoosis ei ole arvestatud võimalikke standardite tõlkimise kulusid, kuna ei ole lõpuni 

selge, kes seda kandma hakkab.   
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3. Prognoosis kajastatud reserve puudutav võib muutuda, kuna lahtine on tänase Audiitorkogu 

reserve puudutav ja tulevikus reservi kogumise põhimõtted.    

 

AudS § 115 lg 1 p 6 kohaselt on Audiitorkogu juhatuse pädevuses koostada, välja arvatud AudS 

§ 105 lõike 4 punktide 2 ja 3 ulatuses, ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks Audiitorkogu 

majandusaasta eelarve ja aruanne ning vähemalt järgmise majandusaasta eelarve prognoos. 

AudS § 115 lõike 1 punktis 6 nimetatud eelarve ja eelarve prognoosi esitab juhatus 

üldkoosolekule pärast nende kooskõlastamist järelevalvenõukoguga (AudS 115 lg 5). 

 

Järelevalvenõukogu otsustas 1. novembril 2016. aastal lõppenud kaughääletuse teel 

kooskõlastada Audiitorkogu eelarve ja eelarve prognoosi.  

 

Järelevalvenõukogu tegevus  

 

Järelevalvenõukogu on seadusest tulenevalt Audiitorkogu sõltumatu organ, kelle ülesanne on 

korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta kasutusele meetmeid audiitortegevuse 

arengule eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle 

kaitsmiseks. 

 

Igakülgse ülevaate järelevalvenõukogu tegevusest, järelevalve korraldamisest ja juhtimisest  

annab 11.10.2016. aastal järelevalvenõukogu poolt heaks kiidetud 2015-2016. aasta järelevalve 

aastaraamat, mis on avaldatud alates 14. oktoobrist 2016. a. Audiitorkogu kodulehel ja 

audiitortegevuse portaalis.  

 

Otsus käesoleva aruande kinnitamise kohta tehti järelevalvenõukogu koosolekut kokku 

kutsumata audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökorra §-s 11 sätestatud hääletusel, mis 

lõppes 1. novembril 2016. aastal. 


