
Uhiste tegevuste protokoll riigi majandusaasta koondaruande auditeerimiseks 

Uihtudes auditeerimise hea tava pohimotetest ning Riigikontrolli ja Audiitorkogu soovist 
muuta riigi koondaruande auditeerimisel koosWo pohimotted selgemaks, on Riigikontroll 
ja Audiitorkogu koostanud Ohiste tegevuste protokolli. 

Riigikontroll ile on riigieelarve seadusega pandud kohustus anda hinnang riigi 
majandusaasta koondaruandele. Suurt osa riigi majandusaasta koondaruandesse 
konsolideeritavatest Oksustest auditeerivad vandeaudiitorid. SeetOttu on vajalik, et 
Riigikontroll ja avaliku sektori vandeaudiitorid teevad koosWod riigi majandusaasta 
koondaruande auditeerimisel. 

Riigi majandusaasta koondaruande auditeerimisellahtub Riigikontroll rahvusvahelisest 
auditeerimise standardist "Konsolideeritud finantsaruannete auditeerimine" (ISA 600 
Audits of Group Financial Statements), mis joustub 15. detsember 2009. Riigikontrol1 
votab standardi moistes grupi audiitori U1esanded, kes peab juhendama teiste audiitorite 
Wod ja kellele on oma hinnangu kujundamiseks vaja juurdepaasu teiste audiitorite Wole. 
Nimetatud standardi pohimotete rakendamist alustab Riigikontroll juba riigi 2008. aasta 
koondaruande auditeerimisel. 

Riigi majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks tuleb Riigikontrollil veenduda 
koondaruandesse konsolideeritavate Uksuste aruannete oigsuses. Uihtudes 
riskihinnangutest ning olulisusest peab Riigikontroll vajalikuks, et moningates avaliku 
sektori Oksustes veenduksid vandeaudiitorid konsolideerimiseks esitatava saldoandmiku 
oigsuses. Selleks koostab Riigikontrol1 igal aastal avaliku sektori Oksuste nimekirja, kelle 
audiitoritelt oodatakse taiendavate audititoimingute tegemist. 

Audiitorkogu votab endaJe kaesoleva Ohise tegutsemise protokolliga Olesandeks 
informeerida vandeaudiitoreid Uhiste tegevuste protokol1i Jisas 1 toodud riigi 
koondaruandele hinnangu andmiseks toimuva koosWo korrast ning kutsuda 
vandeaudiitoreid tiles tegema Riigikontrolliga koosWod nimetatud korra kohaselt. 
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Lisa 1. Riigi koondaruandele hinnangu andmise koostoo kord 

1. 	 Riigikontroll koostab ja avalikustab oma veebilehel igal aastal hiljemalt 31. oktoobriks 
juhendi vandeaudiitoritele, mis tapsustab muuhulgas: 

• 	 avaliku sektori tiksuste nimekirja. kelle puhul Riigikontroll ootab taiendavate 

audititoimillgute tegemist ja taiendavate audititoimingute sisu; 


• 	 vandeaudiitori kinnitllskirja vormi juhendi kattesaamise ja selles toodud Ilouetele 
vastavuse kohta; 

• 	 valldeaudiitorite poolt Riigikontrollile esitatava aruandluse vorme (nt oluliste 
Uihelepanekute ja vigade raporteerimine, kliendi eest vastutava vandeaudiitori 
kontaktandmete edastamine jne) ja nende esitamise tahtaegasid; 

• 	 olul isust ja tOo ulatust; 
• 	 bilansipaeva jiirgsete sUndmuste arvessevotmist jms. 

2. 	 Riigikontroll saadabjuhendi nendele avaliku sektori Uksustele, kelle puhul Riigikontroll 
ootab taiendavate audititoimingute tegemist, hiljemaJt auditeeritava perioodi 31. 
oktoobriks. Avaliku sektori tiksused, kellele Riigikontroll juhendit ei saada, solmivad 
lepingu vandeaudiitoriga tavaparases korras. 

3. 	 luhendi saanud avaliku sektori tiksused teavitavad vandeaudiitoreid pakkumiste 
ktisimisel ja lepingute solmimisel juhendis esitatud nouetest 

4. 	 Vandeaudiitorid votavad juhendis toodud Uihtajad ja toomahu arvesse pakkumiste 
koostamisel ja kliendiga solmitava auditilepingu solmimisel. Kliendiga tOovotu 
tingimuste kokku leppimisel enne punktis 1 toodud juhendi avalikustamist voetakse 
aluseks eelmise aasta juhend. Audiitor informeerib klienti asjaolust, et t06votu 
tingimused vaadatakse uuesti tile, kui Riigikontroll muudab uue valjaantava juhendiga 
oluliselt taiendavate audititoimingute mahtu. 

5. 	 Vandeaudiitorid arvestavad auditi eelarve pakkumisel eeldatava tOoga, mis kaasn~b 
Hiiendava aruandlusega Riigikontrollile ja Hiiendavate audititoimingulega, nt 
saldoandmike infostisteemi esitatud andmete (grupi sisene finantsaruandlus) tile 
vnata 111 isega. 

6. 	 Vandeaudiitori tOo tilevaatamisel ei avalikusta Riigikontroll tilevaatamisel saadud 
illformatsiooni (tagab konfidelltsiaalsusnouete jargmise). Avalikustamise piirang ei kehti 
avaliku sektori tiksuse aastaaruande kohta valjastatud audiitori aruandes toodud infole. 

7. 	 Riigikontroll htivitab vandeaudiitorile auditi dokumentatsiooni tilevaatamisele ja kliendi 
tahelepanekute arutelu noupidamistele kuluva aja, kui see tiletab aruandeaasta auditis 3 
tundi. Htivitise arvutamisel on tunnihinnaks valldeaudiitori ja kliendi vahel aruandeaasta 
tOovotulepingus kokkulepitud auditi eelarve koostamisel kasutatud keskmine tunnihind. 


