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Audiitorkogu majandusaasta aruanne 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogule (edaspidi järelevalvenõukogu) esitati 20. 

oktoobril 2014. aastal Audiitorkogu juhatuse poolt koostatud Audiitorkogu 

majandusaasta (1.07.2013 – 30.06.2014) aruanne ja 27. oktoobril 2014. aastal 

revisjonikomisjoni koostatud revisjonikomisjoni aruanne. Järelevalvenõukogu vaatas 

majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande läbi nende esitamise järgselt. 

Järelevalvenõukogu kiidab heaks juhatuse koostatud majandusaasta aruande. 

 

 

 

Järelevalvenõukogu tegevus 

Järelevalvenõukogu suurimat tähelepanu pälvivad tegevused, mis toetavad 

vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamist ja tagamist ning tulemuslikku 

järelevalvet avalikes huvides. Seoses sellega on meie fookuses kutseühendusesisese 

kvaliteedikontrolli ja distsiplinaarmenetluse teostamise praktika, samuti Audiitorkogu 

institutsioonide tegevuspõhimõtete ja –rutiinide kujundamine. 

 

 

Regulatiivne tegevus 

Järelevalvenõukogu on aruandeperioodil osalenud juhatuse ettevalmistatud 

Audiitorkogu asjaajamise korra väljatöötamises. Järelevalvenõukogu kinnitas 

Audiitorkogu asjaajamise korra 22. oktoobril 2014. 

Järelevalvenõukogu õigusaktid, mis on Audiitorkogu liikmetele üldkehtivad, avaldatakse 

üldkasutatavas arvutivõrgus oleval Audiitorkogu kodulehel. 

 

 

Järelevalveline tegevus 

Korraldades järelevalvet avalikes huvides, peab järelevalvenõukogu väga oluliseks kõigi 

normiadressaatide ühetaolist allutatust kvaliteedikontrollile (edaspidi KVK). 
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KVK KVK 

kontrolliperiood 

KVK läbiviimise 

periood 

KVK 

valim 

 KVK 

tulemus1 

KVK 

tulemus2 

KVK 

tulemus3 

1. 2009. aasta 1. juulist 

2011. aasta 30. juunini 

2011. aasta 1. juulist 

2012. aasta 30. juunini 

55  13 25 16 

2. 2009. aasta 1. juulist 

2012. aasta 30. juunini 

2012. aasta 1. juulist 

2013. aasta 30. juunini 

44  13 15 9 

3. 2009. aasta 1. juulist 

2013. aasta 30. juunini 

2013. aasta 1. juulist 

2014. aasta 30. juunini 

424  10 13 13 

4. 2009. aasta 1. juulist 

2014. aasta 30. juunini 

2014. aasta 1. juulist 

2015. aasta 30. juunini 

44  - - - 

Tabel 1. Ülevaade kvaliteedikontrollidest 

 

Eelarve ja tegevusstatistika 

Järelevalvenõukogu teeb otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. 

Järelevalvenõukogu korraline koosolek toimub iga kuu kolmandal kolmapäeval 

Audiitorkogus. Aruandeperioodil peeti 9 koosolekut ja 14 korral tehti otsus 

kaughääletusel, koosolekut kokku kutsumata. 

Järelevalvenõukogu eelarve tulud täitusid 118,8% ulatuses, 199.384 euro tasemel. 

Tulude suurema laekumise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et Eesti-Šveitsi 

koostööprojekti eraldis järelevalvelisteks tegevusteks oli eelarves planeeritust ca 50.000 

eurot suurem. Kulud moodustasid eelarvesse planeeritust 92,8%, 234.637 euro mahus. 

Alatäitmise peamiseks põhjuseks on eelarveperioodist järgmisse aruandeperioodi 

lükkunud kvaliteedikontrollid. Lõpetamata kontrollide osas ei ole väljamakseid tehtud. 

Järelevalveliste tegevuste eelarve tulem majandusaastal oli -35.253 eurot. Järgmisse 

majandusaastasse üleminev netovara jääk moodustas 51.599 eurot. 

 

Järelevalvelise tegevuse tööplaan 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökorra § 4 lõikes 1 nimetatud tööplaani osas 

peab järelevalvenõukogu prioriteetseks järgmiseid tegevusi: 

1. KVK-ga tuvastatud probleemide lahendamiseks programmi algatamine; 

2. arvestusala eksperdi kutseeksami uuendamine; 

                                                           
1
 audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele, võimalik täiustamine 

2
 audiitorteenuse kvaliteet on vastuvõetav, esinesid puudused ja täiustamine on nõutav 

3
 audiitorteenuse kvaliteedis esinesid märkimisväärsed puudused, oluline täiustamine on nõutav 

4
 viie AEV osas KVK-d läbi ei viidud ja ühel AEV-l jäi KVK läbimata 
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3. osalemine tehingute seaduslikkuse kontrolli standardi väljatöötamises; 

4. osalemine uuenenud 8. ühinguõiguse direktiivi implementeerimises. 

 

Järelevalvenõukogu tegevusest annab igakülgse ülevaate 2012-2014. aasta järelevalve 

aastaraamat, mis avaldatakse Audiitorkogu kodulehel üldkasutatavas arvutivõrgus. 

 
Otsus käesoleva aruande heakskiitmise kohta tehti koosolekut kokku kutsumata 

audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökorra §-s 12 sätestatud hääletusel, mis lõppes 

30. oktoobril 2014. aastal. 


