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Audiitorkogu majandusaasta aruanne
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.
Järelevalvenõukogule esitati 9. novembril 2015. aastal Audiitorkogu juhatuse poolt koostatud
Audiitorkogu majandusaasta aruanne (1.07.2014 – 30.06.2015) ja revisjonikomisjoni koostatud
revisjonikomisjoni aruanne.
Järelevalvenõukogu vaatas majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande läbi ning otsustas 10.
novembril 2015. aastal lõppenud kaughääletuse teel kiita heaks Audiitorkogu juhatuse
koostatud majandusaasta aruande.

Järelevalvenõukogu tegevus
Järelevalvenõukogu on seadusest tulenevalt Audiitorkogu sõltumatu organ, mille ülesanne on
korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta kasutusele meetmeid audiitortegevuse
arengule eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle
kaitsmiseks.
Eelnimetatud ja AudS §-s 124 sätestatud ülesannete täitmiseks on aruandeperioodil korraldatud
11 järelevalvenõukogu koosolekut ja 18 kaughääletust. Järelevalvenõukogu on koosolekutel
arutanud 32 järelevalvega seotud teemat ja vastu võtnud 106 otsust. Kaughääletuse teel on vastu
võetud 20 otsust, millest enamiku moodustavad kutseeksami tulemuste kinnitamise otsused (13
koondotsust). Samuti on kaughääletuse kaudu otsustatud kutsest loobumise avalduste
rahuldamist ning muid järelevalvenõukogu pädevuses olevaid järelevalvega seotud küsimusi (7
otsust).
Lisaks vahetule ning infosüsteemide kaudu suhtlemisele Audiitorkogu juhatuse ja
Rahandusministeeriumiga on järelevalvenõukogu aruandeaasta jooksul edastanud
ametiasutustele ja organitele, sh Audiitorkogu juhatusele, 8 ametlikku audiitortegevuse
järelevalvega seotud pöördumist, mille peamisteks eesmärkideks on olnud audiitortegevuse
järelevalve efektiivsuse suurendamine, järelevalvemenetlustes menetlusaluste isikute võrdse
kohtlemise tagamine ning avaliku huvi kaitsmine.
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Järelevalvelise tegevuse tööplaan
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökorra § 4 lõikes 1 nimetatud tööplaani osas peab
järelevalvenõukogu prioriteetseks jätkuvalt järelevalvelist tegevust, sh võtta kasutusele
meetmeid audiitorteenuse kvaliteedi parandamiseks ja usaldusväärsuse suurendamiseks ning
kutseeksami korraldamise efektiivsuse suurendamist. Järelevalvenõukogu pöörab täiendavat
tähelepanu ka korduvatele rikkumistele ja seadusest tulevatele sobivusnõuetele. Eeltoodut aitab
muuhulgas tagada Audiitorkogu juhatusega efektiivse koostöö jätkumine ja Audiitorkogu
koolituste korraldamine valdkondades, mis kutseeksami tulemuste ja järelevalvemenetluste
tulemuste analüüsist lähtudes osutuvad nõrgemateks.
Igakülgse
ülevaate
järelevalvenõukogu
tegevusest
annab
13.10.2015.
aastal
järelevalvenõukogu poolt heaks kiidetud 2014-2015. aasta järelevalve aastaraamat, mis on
avaldatud alates 15. oktoobrist 2015. aastast Audiitorkogu kodulehel.
Otsus käesoleva aruande kinnitamise kohta tehti järelevalvenõukogu koosolekut kokku
kutsumata audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökorra §-s 11 sätestatud hääletusel, mis
lõppes 10. novembril 2015. aastal.
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