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Audiitorkogu majandusaasta aruanne 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogule (edaspidi järelevalvenõukogu) esitati 20. 

septembril 2012. aastal Audiitorkogu juhatuse poolt koostatud Audiitorkogu 

majandusaasta (1.07.2011 – 30.06.2012) aruanne ja 23. septembril 2012. aastal 

revisjonikomisjoni koostatud revisjonikomisjoni aruanne. Järelevalvenõukogu vaatas 

majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande läbi nende esitamise järgselt. 

Järelevalvenõukogu esimees kohtus revisjonikomisjoniga 18. septembril 2012. aastal, 

saamaks infot revisjonikomisjoni tegevuse ja revisjoni käigus teostatud 

kontrolliprotseduuride sisu, ulatuse ja mahu kohta. 

Järelevalvenõukogu kiidab heaks juhatuse koostatud majandusaasta aruande. 

 

Järelevalvenõukogu tegevus 

Järelevalvenõukogu suurimat tähelepanu on jätkuvalt pälvinud Audiitorkogu 

institutsioonide tegevuspõhimõtete ja –rutiinide kujundamine, kutseühendusesisese 

kvaliteedikontrolli ja distsiplinaarmenetluse teostamise praktika, samuti Audiitorkogu 

sisese regulatsiooni väljatöötamine ja kinnitamine. 

 

Regulatiivne tegevus 

Järelevalvenõukogu on osalenud järgmiste kordade väljatöötamises ja need kinnitanud: 

Audiitorkogu sisene regulatsioon Kinnitatud Jõustumine 

Distsiplinaarmenetluse kord 30.05.2012 31.05.2012 
Kvaliteedikontrolli korra lisad (2012) 2 ja 3 ning 7-11 4.07.2012 5.07.2012 
Vandeaudiitori täiendusõppe programm 19.09.2012 20.09.2012 
Kaebuste menetlemise ja uurimise kord 29.10.2012 30.10.2012 

Tabel 1. Audiitorkogu sisese regulatsiooni kinnitamine ja jõustumine 

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. Kvaliteedikontrolli korra 

jõustumise järgselt oli esimeseks kvaliteedikontrolli kontrolliperioodiks ajavahemik 
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2009. aasta 1. juulist 2011. aasta 30. juunini. Järelevalvenõukogu poolt kinnitatud 

kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate audiitorettevõtjate nimekirja põhjal kontrolliti 

kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodil 2011. aasta 1. juulist 2012. aasta 30. juunini 

kokku 55 audiitorettevõtja tegevust. 

Kontrolliperioodi 2009. aasta 1. juulist 2012. aasta 30. juunini valim koostati 

audiitortegevuse registri infosüsteemi abil. Järelevalvenõukogu kinnitatud 

kvaliteedikontrolli nimekirja alusel kontrollitakse 2012-2013 kontrolliperioodil 44 

audiitorettevõtja tegevust. 

 

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 15 korral tehti otsus 

kaughääletusel, koosolekut kokku kutsumata. 

Järelevalvenõukogu eelarve tulud täitusid 87,5% ulatuses. Alatäitumise põhjustas 

asjaolu, et aruandeperioodil toimunud kutseeksamite arv oli mõnevõrra väiksem 

eelarvesse planeeritust. Kulud moodustasid eelarvesse planeeritust 65,6%. Alatäitmise 

põhjuseks on eelarve koostamisel planeeritud tegevuskava realiseerumine planeeritust 

väiksemas mahus. Suurimaks kujunesid erinevused kuluartiklite eksamikomisjoni töö 

tasustamine ja ettenägematute kulude reserv osas. 

 

Koostöö Audiitorkogu organite vahel 

Tervitaksime praktikat, mille kohaselt Audiitorkogu üldkoosolek sõnastaks prioriteedid 

või kinnitaks suunised revisjonikomisjoni, kui kutseühendusesisese omavalitsusliku 

sisekontrollimehhanismi tegevuseks aruandeperioodi kestel. 

 

Järelevalvenõukogu tegevusest annab igakülgse ülevaate 2012. aasta järelevalve 

aastaraamat, mis on avaldatud Audiitorkogu kodulehel üldkasutatavas arvutivõrgus. 

 

Otsus käesoleva järelevalvenõukogu aruande heakskiitmise kohta tehti 

järelevalvenõukogu koosolekut kokku kutsumata hääletusel, mis lõppes 29. oktoobril 

2012. aastal. 


