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Aruandeperiood *:

1.juuli

kuni

30.juuni

* - näidata aasta
Tabel 1 - Üldandmed audiitorettevõtja kohta
Audiitortegevuse registris märgitavad andmed:
Õiguslik vorm:
Nimi:
Registrikood:
Tegevusloa nr:
Asukoht (linn/maakond):
Kontaktandmed:
Aadress:
Telefon:
Faks:
E-posti aadress:
Veebiaadress:
Tegutsemispiirkond:
Täiendavad andmed audiitorettevõtja kohta:
Juhatuse liikmed:
Nimi:
1.
2.
3.
4.
5.
Osanikud:
Nimi:
1.
2.
3.
4.
5.

Asukoht:

Isikukood:

Asukoht:

Isiku-/registrikood:

Osalus (%):

Tabel 2 - Andmed audiitorettevõtja audiitorteenuste ja muu äritegevuse rahalise ja ajalise mahu kohta aruandeperioodil
Väljastatud
Professionaalse
Rahaline maht
Teenused
aruandeid *
personali arv ** Ajaline maht ***
****
tk
in
tund
EUR
0
0
0
Kõik teenused kokku:
Audiitorteenused, sh:
0
0
0
kindlustandvad töövõtud, sh:
0
0
0
audit
ülevaatus
muud kindlustandvad audiitorteenused
seonduvad teenused, sh:
0
0
0
rahandusinformatsiooni koostamine
kokkuleppelised toimingud
muud seonduvad audiitorteenused
Muu äritegevus, sh:
0
0
0
nõustamine, sh:
0
0
maksunõustamine
muu nõustamine
koolitamine
muu tegevus, sh:
0
0
0

Tasu, EUR
Info kolme suurema kliendilepingu tasude kohta
Suurim leping
Suuruselt teine leping
Suuruselt kolmas leping
0
Kokku:
Kokku 2 suuremat:
0
* - näidata need aruanded, mis väljastati, st allkirjastati tegevusaruande perioodil.
** - näidata vaid vastavaid teenuseid osutava personali aastakeskmine täistööajale taandatud arv ühe kohaga pärast koma (mitte haldus- või muude tugiteenuste personali).
Juhul, kui sama personal osutab nii audiitorteenuseid kui muid teenuseid, siis jaotada teenuste vahel vastavalt tööaja proportsioonile.
*** - näidata tegelik tekkepõhine ajaline maht tegevusaruande perioodil.
**** - näidata tegelik tekkepõhine müügitulu tegevusaruande perioodil.
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Tabel 3 - Audiitorettevõtja kinnitused
Kinnitan
Kinnitus
Vastame Audiitortegevuse seaduse §-des 76-78 audiitorühingule esitatavatele nõuetele (see kinnitus ei ole vajalik FIE-st
1 audiitorettevõtja puhul).
Meie audiitorühingu ja selle töö reklaamimisel või avalikkusele tutvustamisel ei ole me kasutanud esitlusviisi või vahendeid,
mis võiksid kahjustada vandeaudiitori kutse, Audiitorkogu, selle organite või nende liikmete mainet, usaldusväärsust või
2 autoriteeti vastavalt Audiitortegevuse seaduse §-le 41.
3 Suhetes klientidega oleme olnud sõltumatud ning vastame Audiitortegevuse seaduse §-ide 47 ja 59 nõuetele.
4 Me ei ole rikkunud kutsesaladuse hoidmise kohustust ning vastame Audiitortegevuse seaduse §-ide 48 ja 49 nõuetele.
Audiitorteenuse eest võetav tasu on olnud kindlaksmääratud lõppsumma, tunnihind või nende kahe kombinatsioon. Vastame
5 Audiitortegevuse seaduse §-de 55 ja 58 nõuetele.
Oleme õigeaegselt teavitanud järelevalvenõukogu, kui oleme sõlminud esimese kliendilepingu avaliku huvi üksusega
6 kindlustandva audiitorteenuse osutamiseks või viimase sellise kliendilepingu lõppemisest.
Säilitame kutsetegevuse dokumente seitse aastat ja nii, et säilib nende kirjalik taasesitatavus. Vastame Audiitortegevuse
7 seaduse §-ide 60 ja 61 nõuetele.
8 Meil on sõlmitud kutsekindlustusleping, mis vastab Audiitortegevuse seaduse §-de 62-64 nõuetele.

Oleme teadlikud Audiitortegevuse seaduse §-i 155 nõudest tagada meie poolt esitatud andmete õigsus. Audiitortegevuse
9 registris meie kohta eksisteerivad andmed on õiged. Nende muutumisel oleme registrile viivitamatult esitanud uued andmed.
Meie suhtes puuduvad asjaolud, mis Audiitortegevuse seaduse §-i 86-88 alusel nõuaksid tegevusloa kehtivuse lõppemist,
10 kehtetuks tunnistamist või peatamist.
* - mittekinnitamisel palume selgitada põhjuseid ja edasisi meetmeid olukorra parandamiseks tabelis 4.
Tabel 4 - Audiitorettevõtja 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 /
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Ei kinnita *

