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Vandeaudiitori TA

Audiitorkogu liikme tegevusaruande koostamise ja esitamise kord
Lisa 1

VANDEAUDIITORI TEGEVUSARUANNE

Aruandeperiood *:

1.juuli

kuni

30.juuni

* - näidata aasta
Tabel 1 - Üldandmed vandeaudiitori kohta
Audiitortegevuse registris märgitavad andmed:
Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Vandeaudiitori nr:
Elukoht (linn/maakond):
Kutsetegevuse õiguslik vorm:
Audiitorettevõtja nimi: *
Audiitorettevõtja postiaadress:
Esmane kontakttelefon:
Faks:
Mobiil:
E-posti aadress:
Tegutsemispiirkond:
Haridus (kraad/kõrgkool/eriala):
Täiendavad andmed vandeaudiitori kohta:
Audiitorkogu poolt tehtavad arved suunata:
Nimi:
Aadress:
Audiitorkogu poolt saadetav kirjavahetus suunata:
Nimi:
Aadress:
* - aruandeperioodi jooksul enam kui ühes audiitorettevõtjas tegutsemise korral nimetada ka eelneva(te) audiitorettevõtje(te) nimi (nimed)

Koolituse nimetus
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 2 - Andmed vandeaudiitori täiendusõppe kohta aruandeperioodil
Koolitaja
Toimumisaeg Valdkonnad *
Teemad *
Audiitorkogu
Audiitorkogu
Audiitorkogu
Audiitorkogu
Audiitorkogu

Kestus (akadeemiline tund) **

Kokku Audiitorkogu poolt korraldatud koolitused:
Koolitaja

Koolituse nimetus

0
Toimumisaeg

Valdkonnad *

Teemad *

Kestus (akadeemiline tund)

1.
2.
3.
4.
5.
Kokku muid koolitusi:
Kokku koolitusi:
* - märkida vastavalt Vandeaudiitori täiendusõppe programmi ja läbiviimise korra jaotusele.
** - koolitusel lektorina esinemise korral märkida tunnid kahega korrutatult ning lisaks koolituse nimetusele ettekantud loengu nimetus.
Tabel 3 - Andmed vandeaudiitori tegevuse kohta aruandeperioodil
Väljastatud aruandeid *
tk

Ajaline maht **
tund

Tegevuse liik

Kõik kokku:
Vandeaudiitori kutsetegevus, sh:
Kutsetegevus audiitorettevõtja kaudu, sh:
Audiitorteenused, sh:
kindlustandvad töövõtud, sh:
audit
ülevaatus
muud kindlustandvad audiitorteenused
seonduvad teenused, sh:
rahandusinformatsiooni koostamine
kokkuleppelised toimingud
muud seonduvad audiitorteenused
Muu äritegevus, sh:
nõustamine, sh:
finantsnõustamine
juriidiline nõustamine
maksunõustamine
juhtimisalane nõustamine
muu nõustamine
koolitamine
muu tegevus, sh:

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
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Kutsetegevus Riigikontrollis
Audiitorteenused, sh:
kindlustandvad töövõtud, sh:
audit
ülevaatus
muud kindlustandvad audiitorteenused
seonduvad teenused, sh:
rahandusinformatsiooni koostamine
kokkuleppelised toimingud
muud seonduvad audiitorteenused
Muu tegevus, sh:
nõustamine
koolitamine
muu tegevus, sh:

0
0

0
0

0

0

0

0

Muu ärialane tegevus, sh:
Töötamine muul ametikohal, sh:
finantsarvestuse (nt: finantsdirektorina, raamatupidajana) alal
muu auditi (nt: sise- või IT-audit) alal
koolituse (va audiitorettevõtja kaudu tehtud koolituste) alal
muul ametikohal
Muu mittekutsetegevus, sh:

0
0

0

Koolitustest osavõtt (h), sh:
vandeaudiitori täiendusõpe, vastavalt tabelis 2 esitatule
muud koolitused
* - näidata need aruanded, mis väljastati, st allkirjastati tegevusaruande perioodil.
** - näidata tegelik tekkepõhine ajaline maht tegevusaruande perioodil.

0
0

Tabel 4 - Vandeaudiitori kinnitused
Kinnitus

Jrk

Kinnitan

1 Vastan Audiitortegevuse seaduse §-s 39 vandeaudiitorile esitatavatele nõuetele.
Olen täitnud oma kohustusi nõutava hoolsusega, olnud objektiivne ja järginud kutsetegevuse head tava vastavalt
2 audiitortegevuse seaduse §-le 40.
Olen oma tegevuses vältinud mistahes samme, mis võiksid kahjustada vandeaudiitori kutse, Audiitorkogu, selle
3 organite või nende liikmete mainet, usaldusväärsust või autoriteeti vastavalt Audiitortegevuse seaduse §-le 41.
Olen ennast pidevalt ametialaselt täiendanud, et tagada kutsetegevuse kvaliteeti ning vastan Audiitortegevuse seaduse §4 s 42 toodud nõuetele.
5 Suhetes klientidega olen olnud sõltumatu ning vastan Audiitortegevuse seaduse §-i 47 nõuetele.
6 Ma ei ole rikkunud kutsesaladuse hoidmise kohustust ning vastan Audiitortegevuse seaduse §-ide 48 ja 49 nõuetele.
Olen teadlik Audiitortegevuse seaduse §-i 155 nõudest tagada minu poolt esitatud andmete õigsus. Audiitortegevuse
registris minu kohta eksisteerivad andmed on õiged. Nende muutumisel olen registrile viivitamatult esitanud uued
7 andmed.
8 Minu suhtes puuduvad asjaolud, mis Audiitortegevuse seaduse §-i 32 alusel nõuaksid kutse äravõtmist.
* - mittekinnitamisel palume selgitada põhjuseid ja edasisi meetmeid olukorra parandamiseks tabelis 5.
Tabel 5 - Vannutatud audiitori täiendavad selgitused*

* - audiitori poolt täiendavalt aruandeperioodi kutsetegevuse või selle osas esinenud puuduste või edasiste tegevuskavade osas antavad selgitused

Kinnitan, et minu poolt käesolevaga esitatavad andmed on olulises osas õiged ja täielikud.

Kuupäev:

/ kinnitamise või digiallkirja kuupäev /

Kinnitus või allkiri:

/ kinnitus või digitaalne allkiri /

2

Ei kinnita *

