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AS Deloitte Audit Eesti juhtkonna 
sõnum1 
Käesolevas aruandes on välja toodud tavad ja protsessid, mida AS Deloitte 
Audit Eesti rakendab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
537/2014, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid. 

Tere tulemast tutvuma meie 2022. aasta läbipaistvusaruandega, mis 
kajastab järjekordset aastat täis olulisi sündmusi ja muudatusi. See on 
meile oluline võimalus rääkida oma lugu kvaliteedist – sellest, mille üle 
oleme uhked; mida teeme, et käsitleda juhtumeid, kus oleme jäänud alla 
meilt õigustatult eeldatud kõrgetele standarditele, ja sammudest, mida 
astume tagamaks, et meie auditi- ja kindlustandvad teenused on 
vastupidavad ja tulevikku vaatavad.  

2022. majandusaasta on toonud kaasa märkimisväärse ebakindluse 
kapitaliturgudele, audiitori elukutsele ja meie inimestele. Venemaa 
sissetung Ukrainasse; COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuv surve Eesti 
tööjõule ja suurenenud majanduslik ebakindlus; ettevõtete kõrgendatud 
riskikeskkond sellistes valdkondades nagu tarneahela vastupidavus ja 
pettused ning kliimahädaolukord on probleemid, mis on koos loonud 
keerulise ja väljakutseid pakkuva maastiku. 

Nendel ebakindlatel aegadel peab audiitor tugevdama oma rolli usalduse suurendamisel, keskendudes järeleandmatult 
kvaliteedile. Auditi kvaliteet mängib olulist rolli ka meie kui ettevõtte arengus. See aitab meil seada oma prioriteete ning 
on meie edu määratlemise võtmeks. 

Meie inimesed on nendele pidevatele väljakutsetele reageerimisel üles näidanud erakordset paindlikkust. Neid on 
ühendanud ühine ambitsioon kaitsta avalikke huve, toetada üksteist ja avaldada olulist mõju kõiges, mida teeme. 

Tagasivaade 2022. majandusaastasse  

Meie järjekestev investeering ümberkujundamisse on juurutanud pideva täiustamise kultuuri, mis seab esikohale püsivalt 
kvaliteetsed teenused. See hõlmab keskendumist meie inimeste arendamisele ja rakendamisele, mõtteviiside 
mitmekesisusele ja meie ettevõtte vastupidavusele. Oleme uhked selle üle, mida oleme viimase aasta jooksul saavutanud, 
kuid on veel palju, mida tahame teha.  

Meil on hea meel, et meie raske töö ja kvaliteedile fokusseeritus pole jäänud märkamata ning viimasel majandusaastal 
toimunud kvaliteedikontrollis pälvisime kõrgeima hinnangu. 

Venemaa sissetung Ukrainasse: 2022. aasta märtsi alguses teatas Deloitte lahkumisest Venemaalt ja Valgevenest. 
Eraldumine viidi lõpule 2022. aasta mais ja Deloitte nendes riikides enam ei tegutse. Meie otsene eesmärk oli tagada meie 
inimeste turvalisus ja heaolu Ukrainas, aga ka nende Ukrainas elavate isikute, kelle perekond on selles piirkonnas, ja teiste, 
keda kriis kaudselt mõjutab. Samuti võeti kasutusele mitmeid meetmeid, et teha kindlaks ja hinnata töövõttude 
aktsepteerimist ja jätkamist Eesti, ELi ja USA sanktsioonide valguses. Hindasime, kas õiguslikust ja regulatiivsest 
vaatenurgast on antud töövõtt asjakohane, ning kaalusime, kas see oleks kooskõlas meie ettevõtte väärtuste ja avalike 

 
1 Selles aruandes osutavad terminid „Deloitte“ ja „meie“ ühele või mitmele Deloitte Touche Tohmatsu Limitedi ettevõttele, selle liikmesettevõtete võrgustikule või 
nendega seotud üksustele. Lisateave Deloitte’i võrgustiku kohta on saadaval aruande 3. leheküljel või veebisaidil 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/aboutdeloitte/articles/about-the-network.html.  
 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/aboutdeloitte/articles/about-the-network.html
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huvidega. Selle tulemusena lõpetame koostöö ettevõtetega, kel on Venemaal märkimisväärsed omandisuhted, varad ja 
tegevused. 

Suutlikkus: Suutlikkuse piirangud mõjutavad ettevõtteid kõigis majandusharudes ja audititurg pole erand. Vaatame 
regulaarselt üle auditeeritavate üksuste portfelli mitmest vaatenurgast, sealhulgas suutlikkusest, ärikokkulepetest, 
ettevõtte juhtimisest, kultuurist ja riskidest lähtuvalt. Aeg-ajalt oleme astunud samme oma audititöö ajastuse 
nihutamiseks, keeldunud pakkumuste esitamisest või vajadusel keeldunud, et tagada, et meie suutlikkus pakkuda 
kvaliteetset auditit ei kannataks. Meil on õnnestunud 2022. majandusaasta jooksul oma auditimeeskonda oluliselt 
tugevdada ja meeskonna struktuuri parandada. 

Fookus oma inimestele: Mõistame, et meie inimesed on viimase 24 kuu jooksul olnud pideva surve all. Mõne jaoks on 
see kaasa toonud isiklike prioriteetide ümberseadmise ning muutused õppimis- ja arenguvajadustes. Investeerime oma 
inimestesse mitmel viisil, seal hulgas jätkuvalt heaolusse ja vaimsesse tervisesse. Samuti pakume ligipääsu vaimse tervise 
toele ning oleme oma Deloitte'i kogukondades koos kaugõppeprogrammidega taas juurutanud näost näkku õppimist, et 
tagada laiemate arenguvajaduste rahuldamine – eriti meie nooremate meeskonnaliikmete ja uute liitujate seas. 

Majandus- ja turusurve: Käimasolevate majandus- ja geopoliitiliste sündmuste ning COVID-19 pandeemiaga seotud 
operatsiooniriskide tõttu iseloomustab 2022. majandusaastat kõrgendatud riskikeskkond. Kõrgema riskiga auditid on oma 
olemuselt keerulisemad, kuna need nõuavad auditimeeskondadelt keerukates ja sageli hinnangulistes valdkondade 
hindamist ja järelduste tegemist. Meie väljaõpe, pädevus ning ekspertide kaasamine on toetanud meeskondi keerulistes 
väljakutsetes ja riskide hindamises. Samuti oleme viivitanud mõne vandeaudiitori aruande väljastamisega tagamaks, et 
oleme täielikult rahul, et oleme kogunud kinnitamiseks piisavalt tõendeid. Meie auditipartneritel on nende taga oleva 
ettevõtte täielik toetus tagamaks, et me ei allkirjasta oma vandeaudiitori aruandeid enne, kui oleme selleks valmis. 

Kliimaga seonduv on jätkuvalt pakiline: Ülemaailmse võrgustikuna jätkame meetmete kasutusele võtmist 
kliimahädaolukorra lahendamiseks. Kõik meie audiitorid on saanud väljaõppe, kuidas kliimamuutusi meie auditi 
lähenemisviisis arvesse võtta, ning jätkame ennetavat koostööd kutseorganisatsioonide, järelevalveasutuste, 
standardiseerimisasutuste, investorite ja auditeeritavate üksustega, et julgustada sisukat aruandlust ja vastutustundlikku 
ärikäitumist. 

Vaadates tulevikku 

Neli võtmeteemat, mis lisaks COVID-19-st taastumisele ja geopoliitilisele keskkonnale järgmisel kümnendil tulevikku 
kujundavad, on tehnoloogia kiire areng, jätkuvad makromajanduslikud väljakutsed, tuleviku töösuundumused ja pakiline 
kliimahädaolukorraga tegelemine. Kõiki neid teemasid käsitletakse üksikasjalikumalt meie Deloitte'i perspektiivides: 

1. Audiitori elukutse roll usalduse ja kindlustunde sisendamisel 

Jätkame investeerimist oskustesse, auditiprotsessidesse ja tehnoloogiasse, et rahuldada sidusrühmade muutuvaid 
vajadusi ja järjest keerukamaid professionaalseid otsuseid. Kõrgeima kvaliteediga auditite läbiviimiseks on oluline järgida 
alati kõrgeimaid professionaalse käitumise standardeid. 

2. Atraktiivse, tugeva ja vastupidava audiitori elukutse tähtsus 

Auditi tulevik sõltub meie erialal töötajatest. Nad mängivad olulist avaliku huvi rolli, julgustades vastutustundlikku 
ärikäitumist ja aruandlust kapitaliturgude ja laiema ühiskonna hüvanguks. Oleme pühendunud maailmatasemel väljaõppe 
ja arendamise pakkumisele, et toetada meie audiitoreid mitmekülgsete ja väärtuslike oskuste arendamisel, mis aitavad 
neil esitada väljakutseid juhtimisele ja mõista ärimudeli riskide laienemist. 

3. Meie kultuur ja väärtused 

Õigete asjade tegemine on meie kultuuri ja ühiste väärtuste keskmes. See kujundab meie valikuid ning seda, kuidas me 
tegutseme ja reageerime. Need koos on meie kvaliteedimõtlemise keskmes. Meie toon ja käitumine "ülalt" juhivad meie 
kollektiivset vastutust professionaalse skeptitsismi ja piisava hoolsusega ning konstruktiivsete väljakutsete esitamise eest. 
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Meie värbamis- ja koolitusprotsessid püüdlevad mõtteviiside mitmekesisuse ja kaasatuse kasvatamise poole ning selle 
poole, et tagada, et meie inimesed tunneksid end tugevana ja toetatuna. 

4. Tulevikku vaatav mõtteviis 

Oleme järjekindlalt öelnud, et ühingujuhtimine (corporate governance) on meie jaoks prioriteet ja me võtame oma 
seisukohta tõsiselt, koos ettevõtete, järelevalveasutuste, standardiseerimisasutuste, valitsuse ja investoritega, et 
edendada olulisi muutusi avalikes huvides. Meie direktorist ja juhatuse liikmest Mariel Akkermannist on saanud Eesti 
Audiitorkogu juhatuse liige ning ta jätkab olulist rolli audiitori elukutse ja sellega seotud regulatiivse keskkonna 
edendamisel. 

Audiitori roll ja audit ise peavad edasi arenema – oleme pühendunud asjakohase ja hinnatud elukutse kujundamisele. 

Lugupidamisega  
 
Jana Nikandrova  
juhatuse liige  
AS Deloitte Audit Eesti  
 

Allkirjastanud: AS Deloitte Audit Eesti volitatud esindaja(d) 
Koostanud: AS Deloitte Audit Eesti volitatud esindaja(d)  
Koostanud: AS Deloitte Audit Eesti 
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Deloitte’i võrgustik   

Deloitte Eesti: õiguslik ja omandistruktuur 

AS Deloitte Audit Eesti on ühendatud Deloitte’i 
võrgustikuga Deloitte Touche Tohmatsu Limitedi 
liikmesettevõtte Deloitte Central Europe Holdings Limitedi 
kaudu. Deloitte Central Europe on koos Deloitte 
Prantsusmaa, Deloitte Saksamaa, Deloitte Luksemburgi, 
Deloitte Austria, Deloitte Portugali ja Deloitte Türgiga 
aktsionär ettevõttes Deloitte DCE GmbH (edaspidi „DCE“), 
mis on samuti Deloitte Touche Tohmatsu Limitedi 
liikmesettevõte. DCE eesmärk on edendada koostööd oma 
aktsionäride kui ülemaailmse Deloitte’i võrgustiku liikmete 
vahel. DCE ei osuta kutsealaseid teenuseid ega tegele 
äritegevusega.   

Käesolevas aruandes viidatakse AS Deloitte Audit Eestile 
kui Deloitte Eestile. Deloitte Central Europe’ile, kui Deloitte 
Central Europe Holdings Limitedi alla kuuluvate üksuste 
organisatsioonile, viidatakse käesolevas aruandes läbivalt 
kui Deloitte Central Europe’ile. Deloitte Central Europe 
Holdings Limited omab kutsealaste teenuste osutamise 
õigust, kasutades nime Deloitte, mida ta laiendab oma 
territooriumil asuvatele Deloitte’i üksustele (Deloitte 
Central Europe), sealhulgas Deloitte Eestile. Deloitte Eesti 
on volitatud tegutsema Eestis audiitorteenuse pakkujana. 

Deloitte Eesti tegutseb Eesti seaduste alusel asutatud 
aktsiaseltsina, mille registrijärgne asukoht on Tornimäe 5, 
10145 Tallinn, Eesti, ja registrikood 10687819. Äriühingu 
kapital on 26 838 eurot, mis jaguneb 420 aktsiaks, millest 
415 on nimiaktsiad ja 5 eelisaktsiad (hääleõiguseta) ning 
millest igaühe väärtus on 63,90 eurot (kuuskümmend kolm 
eurot ja üheksakümmend eurosenti), jagunedes 
aktsionäride vahel järgmiselt: 

210 nimiaktsiat, mis moodustavad 50% aktsiakapitalist, 
kuuluvad Inguna Stašale AB Swedbank Clientsi (Läti) 
esindajakonto kaudu; 

105 nimiaktsiat, mis moodustavad 25% aktsiakapitalist, 
kuuluvad Simonas Rimašauskasele AB ŠIAULIŲ BANKASe 
(Leedu) esindajakonto kaudu; 

100 nimiaktsiat, mis moodustavad 23,81% aktsiakapitalist, 
kuuluvad Eesti seaduste alusel asutatud äriühingule 
Aktsiaselts Deloitte Advisory;  

5 eelisaktsiat, mis moodustavad 1,19% aktsiakapitalist, 
kuuluvad Küprose seaduste alusel asutatud äriühingule 
Deloitte Central Europe Holdings Limited.
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Võrgustiku kirjeldus 

Deloitte’i võrgustik 

Deloitte’i võrgustik on ülemaailmselt ühendatud võrgustik, mis koosneb enam kui 150 riigis ja territooriumil 
tegutsevatest liikmesettevõtetest ja nende sidusettevõtetest. Need eraldiseisvad ja iseseisvad liikmesettevõtted 
tegutsevad ühise kaubamärgi all. 
 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“ või „Deloitte Global“)2 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited on Inglismaal ja Walesis asutatud Ühendkuningriigi eraõiguslik äriühing. DTTL 
koordineerib oma liikmesettevõtete ja nende sidusettevõtete tegevust, nõudes eeskirjade ja protokollide järgimist 
eesmärgiga edendada Deloitte’i võrgustikus püsivalt kõrget kvaliteeti, professionaalset käitumist ja teenindust. DTTL ei 
osuta klientidele kutsealaseid teenuseid ega juhi, kontrolli ega oma osalust üheski liikmesettevõttes või liikmesettevõtte 
sidusettevõtetes. 

Deloitte on kaubamärk, mille all teevad koostöö ligikaudu 345 000 pühendunud töötajat sõltumatutes ettevõtetes üle 
kogu maailma, et pakkuda klientidele auditeerimise ja kindlustandvate teenuste, konsultatsioonialaseid, 
finantsnõustamise, riskinõustamise, maksualaseid ja seotud teenuseid. Need ettevõtted on DTTLi liikmed. DTTL, need 
liikmesettevõtted ja kõik nendega seotud üksused moodustavad Deloitte’i organisatsiooni. Iga DTTLi liikmesettevõte 
ja/või sellega seotud üksused osutavad teenuseid teatavates geograafilistes piirkondades ning nende suhtes kohaldatakse 
selle riigi või nende riikide seadusi ja kutsealaseid eeskirju, kus nad tegutsevad. Iga DTTLi liikmesettevõte on 
struktureeritud vastavalt riigisisestele seadustele, eeskirjadele, tavapärastele tavadele ja muudele teguritele ning see võib 
tagada kutsealaste teenuste osutamise oma asjaomastel territooriumidel sidusettevõtete kaudu. Mitte kõik DTTLi 
liikmesettevõtted või nendega seotud üksused ei paku kõiki teenuseid või ei pruugi teatavad teenused olla klientidele 
kättesaadavad avaliku sektori raamatupidamise eeskirjade ja määruste kohaselt. DTTL ja iga DTTLi liikmesettevõte ning 
kõik sellega seotud üksused on õiguslikult eraldiseisvad ja sõltumatud üksused, mis ei saa üksteist kolmandate isikute 
suhtes kohustada ega siduda. DTTL ja iga DTTLi liikmesettevõte ning nendega seotud üksused vastutavad üksnes oma 
tegevuse ja tegevusetuse eest, mitte üksteise tegevuse ja tegevusetuse eest. Deloitte’i organisatsioon on sõltumatute 
ettevõtete globaalne võrgustik, mitte partnerlus või üksikettevõte. DTTL ei osuta klientidele teenuseid.  

 
2 Kui see lõik välja arvata, on Deloitte Touche Tohmatsu Limited eelistatud termin "Deloitte Global". 

Kutsestandardid 

Ühised väärtused 

Metodoloogiad 

Kvaliteedi-
kontrolli ja 

riskijuhtimise 
süsteemid 

Ühised 
tehnoloogiad/ 

platvormid 
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Deloitte Eesti: juhtimine – tegevjuhtkond  

Deloitte Eesti tegutseb Eesti seaduste alusel asutatud 
äriühinguna AS Deloitte Audit Eesti, mille registrijärgne 
asukoht on Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Eesti, ja registrikood 
10687819.  

Deloitte Eesti juhatus ja nõukogu vastutavad auditi- ja 
kindlustandvate teenuste valdkonna juhtimise ja 
järelevalve eest. Konkreetsete kohustuste hulka kuuluvad: 
auditi- ja kindlustandvate teenuste kohaliku äristrateegia 
heakskiitmine, esindatavate vastuvõtmise heakskiitmine, 
äriplaanide finantsaspektide ja muu üldise Deloitte Eesti 
juhtimise heakskiitmine.  

Järgnevalt on loetletud Deloitte Eesti juhatuse ja nõukogu 
liikmed, kes on valitud ametisse nõukogu ja aktsionäride 
üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks: 

Deloitte Estonia – juhatus  

Jana Nikandrova, juhatuse liige 

Mariel Akkermann, vandeaudiitor  

Deloitte Estonia – nõukogu  

Simonas Rimašauskas, nõukogu esimees 

Kristine Jarve  

Martin Tesar  

  

Deloitte Eesti tippjuhid vastutavad kogu oma tegevuse 
vältel auditeerimise kvaliteedi üldeesmärgi, sealhulgas 
kehtivatele kutsestandarditele ja regulatiivsetele nõuetele 
vastavuse eest. Deloitte Eesti strateegia töötatakse välja 
kooskõlas Deloitte’i võrgustiku jaoks kehtestatud üldise 
strateegilise suunaga. 

Deloitte Eesti auditi- ja kindlustandvate teenuste juhid 
osalevad Deloitte’i võrgustiku rühmades, mis kehtestavad 
ja jälgivad kvaliteedistandardeid ning millest lähtuvad 
mitmed auditeerimise kvaliteedi algatused. 
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Meie eesmärk ja pühendumus: usalduse ja kindluse 
tekitamine 
Meie eesmärk Deloitte Eestis on avaldada olulist mõju. Auditi- ja kindlustandvate teenuste jaoks tähendab see 

keskendumist sõltumatute ja kvaliteetsete auditite läbiviimisele ning kindluse tekitamisele kapitaliturgudel meie 

osutatavate teenuste kaudu. See nõuab meilt pidevat võimekust, et toetada kvaliteetsete auditite teostamist ja 

anda juhtiv panus audiitori elukutse tuleviku kujundamisse. 
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Mida pakuvad Deloitte’i auditi- ja 
kindlustandvad teenused 
kapitaliturgudele? 

Üksused, mida Deloitte Eesti auditeerib 

Osana Deloitte Eesti auditi- ja kindlustandvate teenuste 
kohustusest toetada kapitaliturge, on Deloitte Eesti 
keskendunud nende üksuste auditeerimisele, kus see 
teenib avalikke huve ja kus Deloitte Eestil on võimalus 
teostada kvaliteetset auditit objektiivselt ning järgides 
kohalduvaid eetilka- ja kutsestandardeid. 

Deloitte Eestil on üksikasjalikud eeskirjad ja protseduurid 
potentsiaalsete klientide ja töövõttude aktsepteerimiseks 
ning töövõtu riski hindamiseks. Need eeskirjad ja 
protseduurid on välja töötatud selleks, et Deloitte Eesti 
aktsepteeriks töövõtte, üksnes siis kui: 

• Oleme võimelised töövõttu teostama ning sealhulgas 
on selleks aega ja muid ressursse; 

• Suudame järgida kõiki asjakohaseid eetikanõudeid ja 
kutsestandardeid, sealhulgas sõltumatuse ja huvide 
konflikti hinnanguid ja kaalutlusi;  

• Oleme kaalutlenud potentsiaalse kliendi juhtkonna 
ausust ja usaldusväärsust. 

 

Auditi- ja kindlustandvate teenuste 
ümberkujundamine 

Tuleviku seisukohalt oluline on tagada asjakohane 
elukutse ja jätkusuutlik praktika, mis areneb koos 
tehnoloogia ja ühiskonna muutustega. Seda eesmärki 
toetab Deloitte’i auditi- ja kindlustandvate teenuste 
ümberkujundamise algatus, mida praegu arendatakse 
ja rakendatakse kogu Deloitte’i võrgustikus, sealhulgas 
Deloitte Eestis.  

Auditi- ja kindlustandvate teenuste 
ümberkujundamine on oluline muutus kogu 
võrgustikus seoses Deloitte’i töötajate 
töökorraldusega ja hõlmab järgmist: 

Deloitte’i meetod: 
innovaatilise 

tehnoloogiaga toetatud 
auditi protsesside 

standardiseerimine 

Reaalajas auditi 
kvaliteedi jälgimine 

Täiustatud talentide 
mudel, mis hõlmab 
õppimist, hüvesid ja 
tunnustamist ning 

teabekeskuseid 

Vahendite ja 
tehnoloogiate vilgas 

kasutuselevõtt, et 
reageerida muutuvale 

keskkonnale 
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Auditi innovatsioon3 

Deloitte’i meetodiga toob Deloitte innovatsiooni meie 
auditite läbiviimise keskmesse: automatiseerimine, mis 
tõhustab tavapäraseid ülesandeid; analüütika, mis annab 
sügavama ja põhjalikuma ülevaate andmetest; ning 
tehisintellekt, mis edendab inimvõimekust ja probleemide 
lahendamist. Selle tulemusena saavad kliendid vähem 
koormava kogemuse koos suurema läbipaistvuse ja 
ulatuslikuma ülevaatega. 

Tänapäeva kiiresti muutuvas ärikeskkonnas oodatakse 
innovatsiooni ja tehnoloogia võimaldamist ning see ootus 
kehtib ka audiitori elukutse kohta. Praeguses keerukas 
ärikeskkonnas eeldatakse, et audit oleks dünaamiline, 
mitmemõõtmeline ja põhjalik. On nõudlus reaalajas 
asjakohase teabe järele ning kliendid ootavad, et auditid 
areneksid, sest nad uuendavad ettevõtteid ja protsesse. 
Deloitte Eesti audiitorid täiustavad neid protseduure, 
kasutades rohkem andmepõhist analüütikat, aga ka 
kognitiivseid ja pilvepõhiseid tehnoloogiaid nagu 
tehisintellekti (AI). Selle põhjuseks on osaliselt suurenenud 
automatiseerimine ja tõhusus, mida sellised 
andmeanalüüsid ja muud vahendid võivad pakkuda, ent ka 
Deloitte Eesti soov püsida meie auditeeritavate üksuste 
tehnoloogilistest edusammudest ees. 

Deloitte Eesti on pühendunud jätkuvale investeeringule 
arenevatesse tehnoloogiatesse ja mõtteviiside 
mitmekesisusse, mis võimaldab pakkuda meie klientidele 
ja turgudele paremat kvaliteeti, teadmisi ja väärtust. 
Deloitte Eesti on välja andnud Deloitte Omnia, meie 
järgmise põlvkonna pilvepõhise auditeerimisplatvormi, 
ning Deloitte Levvia, kohandatud lahenduse meie kõige 
väiksemate auditite toetamiseks. Mõlema lahenduse 
edasiarendamine, täiustamine ja laialdane kasutuselevõtt 
jätkub mitme järgmise aasta jooksul. Deloitte Eestil on ka 
analüütikaplatvorm ja integreeritud innovatsiooni-
tööriistade komplekt, mis on kõik pilve ühendatud. 

  

 
3 Deloitte'i auditi innovatsiooni kohta leiate lisateavet Deloitte’i Global Impact 
Reportist. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
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Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruandlus 
(ESG)4

 

Tänane finantsaruandlus 

Et paremini hinnata ettevõtete strateegiate vastupidavust 
kliimaga seotud ja muude ESG meetmete osas, otsivad 
investorid ja sidusrühmad usaldusväärset ja võrreldavat 
teavet nende meetmete võimalike mõjude kohta. Need 
asjaolud võivad olemasolevate raamatupidamis-
standardite ja finantsaruannete auditi kontekstis mõjutada 
ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. Ettevõtted 
järgivad finantsaruandluse standardeid, nagu 
rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) ja 
USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted (GAAP). 
Audiitorid järgivad finantsaruannete auditeerimisega 
seotud auditeerimisstandardeid – Rahvusvahelise 
auditeerimise ja kindlustunnet andvate töövõttude 
standardite komitee (International Auditing and Assurance 
Standards Board, IAASB), Ameerika Ühendriikide 
Väärtpaberibörsil Noteeritud Äriühingute 
Raamatupidamise Järelevalve Nõukogu (Public Company 
Accounting Oversight Board, PCAOB) kehtestatud ja 
rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid (International 
Standards on Auditing, ISA). Need standardid nõuavad, et 
audiitorid tuvastaksid ja hindaksid olulise väärkajastamise 
riske nende ettevõtete finantsaruannetes, mida nad 
auditeerivad, ning kavandaksid ja viiksid läbi 
auditiprotseduurid, mis vastavad nendele riskidele. 
Deloitte Eesti suurendab juhiste, tööriistade, mallide, 
õppimise ja juhtivate praktikate abil teadlikkust kliimaga 
seotud ja muude ESG küsimuste võimalikest mõjudest 
finantsaruandlusele. 

Ettevõtte tulevikuaruandlus 

Lisaks nõuavad turuosalised ja laiemad sidusrühmad 
suuremat ülevaadet ettevõtte tulemuslikkusest, nõudes 
eelkõige suuremat läbipaistvust ESG mõjude ning ettevõtte 
ärimudeli ja strateegia sõltuvuste osas. Aja jooksul on 
paljud standardiseerimisasutused ja muud 
organisatsioonid välja töötanud raamistikud või standardid 
mõõdikute ja ESG-teabe aruandluseks ettevõtetele 
kasutamiseks. Praegu puudub aga ülemaailmne 
jõustamismehhanism või kindlusnõuded järjepidevaks 
järgimiseks või kasutuselevõtuks. Deloitte Eesti toetab 
Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite 
Sihtasutuse (International Financial Reporting Standards 
Foundation, IFRSF) ettepanekut luua Rahvusvaheline 
Jätkusuutlikkuse Standardite Nõukogu (International 
Sustainability Standards Board, ISSB), mis koos 
Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukoguga 

 
4 Deloitte'i ESG meetmete integreerimise kohta leiate lisateavet Deloitte’i Global 
Impact Reportist. 

ning IFRSF-i juhtimise ja järelevalve all pakuks 
ülemaailmseid standardeid. 

Ettevõtetel on kasvav huvi integreerida kliimaga seotud ja 
muud ESG meetmed sisekontrollisüsteemidesse, 
suurendades süsteemide ja protsesside küpsust ning 
kliimaga seotud ja muu ESG-teabe juhtimist. Isikud, kelle 
ülesandeks on valitsemine (nt auditikomiteed, nõukogud), 
kaasavad oma ettevõtete juhtimise üle järelevalve 
teostamisel üha enam ESG kaalutlusi – ettevõtete 
valmisolek, juhtimisoskused ning andmete kogumise 
protsesside ja kontrollide juurutamine. 

Deloitte Eesti toetab jõupingutusi muuta avalikustatud 
ESG-teave järjepidevaks, võrreldavaks ja usaldusväärseks. 
Kindlustandvad teenused tagavad suurema usalduse ESG 
teabe suhtes. Deloitte Eesti usub, et audiitorettevõtte 
poolt pakutavast ESG kindlustundest on kasu. Objektiivsus, 
usaldusväärsus ja ausus on kindlustandvate teenuste 
pakkujate juures kõige enam hinnatud omadused. Need on 
sõltumatuse, professionaalse skeptitsismi, kvaliteedile 
pühendumise ja asjakohase väljaõppega sama olulised. 
Kõik need on kaetud audiitorfirmade tavapärase 
infrastruktuuriga ja neid muudetakse veelgi tugevamaks 
rahvusvahelise kvaliteedijuhtimisstandardi (International 
Standard on Quality Management 1, ISQM 1) 
vastuvõtmisega, mis jõustub 2022. aasta detsembris. 

Deloitte Eesti toetab kõigi finantsaruandluse ökosüsteemis 
osalejate jätkuvat koostööd, töötades koos välja ja 
juurutades ühiseid standardeid, mille alusel ESG-teavet 
mõõta, avalikustada ja lõpuks tagada. 

Veelgi enam, et aidata maailmal Pariisi kokkuleppe 
eesmärke saavutada, on Deloitte käivitanud WorldClimate 
strateegia, mille eesmärk on juhtida vastutustundlikke 
kliimavalikuid Deloitte'i võrgustikus ja väljaspool seda. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/world-climate.html
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Koroonaviirushaigus (COVID-19) 

Deloitte Eesti on seadnud oma kõrgeimaks prioriteediks 
oma töötajate turvalisuse ja heaolu. Selles muutuvas 
globaalses keskkonnas, kus COVID-19 mõjud jätkuvad, 
ootavad investorid ja sidusrühmad audiitoritelt rohkem kui 
kunagi varem sõltumatut arvamust ettevõtete 
finantsaruannete kohta. Deloitte on jätkuvalt pühendunud 
sellele kriitilisele rollile ja pakub kõrgeima kvaliteediga 
auditeid. 

Nii juhtkonda kui ka audiitoreid mõjutavad reisipiirangud ja 
kodus viibimise nõuded. Kuna reisipiirangud mõjutavad 
üksuste töötajaid ja audiitoreid, võivad ettevõtted saada 
teavet uutel või erinevatel viisidel. Lisaks seisab juhtkond 
silmitsi märkimisväärse ebakindlusega otsuste tegemisel 
seoses tulevaste majandustulemuste ja rahavoogude 
prognoosimise, tegevuse jätkumise, hindamisanalüüsi 
väljatöötamise ja muu sarnase tegevusega. 
Finantsaruandluse protsess vajab praegust keskkonda 
arvestades tõenäoliselt hoolikat analüüsi ja mõju 
täiendavaid kaalutlusi juhtkonna ja audiitorite poolt. 

Kõik finantsaruandluse ökosüsteemi sidusrühmad peavad 
selles pretsedenditus ja ebakindlas keskkonnas langetama 
olulisi otsuseid, sealhulgas valitsused, kui nad 
prognoosivad sulgemiste kestust; pankurid, kui nad 
otsustavad, kas laenu saab täielikult tagasi maksta; 
juhtkond, kui ta hindab, kas ettevõte saab tegevust jätkata, 
ning auditikomiteed, kui nad annavad ülevaate juhtimisest; 
audiitorid, kuid nad hindavad neid otsuseid; ja investorid, 
kui nad analüüsivad olemasolevat finantsteavet käesoleva 
pretsedenditu ebakindluse kontekstis.  

Kuigi kehtivad raamatupidamisraamistikud hõlmavad 
sätteid ebakindluse kohta, on oluline, et finantsaruannete 
kasutajad ja reguleerivad asutused ootavad lähitulevikus 
suuremat turu ja majanduse volatiilsust. 

Deloitte kiidab heaks reguleerivate asutuste avalikud 
avaldused ja suunised, millega tunnistatakse praegust 
ebakindlust ja rõhutatakse kvaliteetsete, tulevikku 
suunatud ettevõtete avalikustamise olulisust. Oluline on 
see, et mõned reguleerivad asutused on andnud mõista, et 
heas usus tehtud katseid anda investoritele ja teistele 
turuosalistele asjakohaselt kujundatud tulevikku suunatud 
teavet ei vaidlustata. Finantsaruandluse ökosüsteemi 
erinevate sidusrühmade suuremast läbipaistvusest on 
üldsusele kasu, kui need suurendavad nende küsimuste 
teadvustamist. See hõlmab juhtkonna, auditikomiteede, 
äriühingute, audiitorite, reguleerivate asutuste ja muude 
sidusrühmade vastutuse täpsustamist.  

Deloitte Eesti üldised strateegilised eesmärgid on 
printsiibipõhised ja jäävad muutumatuks (nt 

investeeringud kvaliteeti, inimestesse ja tehnoloogiasse), 
kuid mõningaid seotud protsesse on muudetud või 
prioriseeritud, et võtta arvesse pandeemiast tingitud 
ootamatuid muutusi. Deloitte'i liikmesettevõtted pidid 
rakendama seire- ja konsultatsiooniprotsesse, et säilitada 
kõrged kvaliteedistandardid ja tugevdada COVID-19 
tagajärgede mõju all olevaid põhivaldkondi. 

Deloitte Eesti on keskendunud sellele, et järgnenud 
ajalooliselt keeruliseks perioodiks vajalikku tooni anda. 
Auditiriski vaatenurgast avaldab muutuv majandus- ja 
tervishoiukeskkond kogu maailmas jätkuvalt survet 
pettuste riskile, varade väärtuse langusele ja tegevuse 
jätkumisele teatud tööstusharudes. Mõnede 
tööstusharude tegevusprobleemid võivad ilmneda 
finantsaruandluse väljakutsetena, samas kui teised 
tööstusharud võivad praegusest keskkonnast kasu lõigata. 

Kutsestandardid, Deloitte Eesti eeskirjad ja juhised, 
tugevad konsultatsiooni- ja ekspertide võrgustikud ning 
vankumatu hoolsus on jätkuvalt Deloitte Eesti kvaliteetsete 
auditite läbiviimise aluseks. Deloitte Eesti tehnoloogia ja 
infrastruktuur võimaldasid paindlikult ja kiiresti reageerida 
COVID-19 pandeemia erinevatele mõjudele. Deloitte Eesti 
valmistus erinevateks ettenägematuteks olukordadeks, et 
toetada muutuvaid vajadusi ja toetada töötajaid 
perioodidel, mil nad on pidanud kaugtööd tegema. Deloitte 
Eesti kasutab jätkuvalt Deloitte’i globaalset auditi- ja 
kindlustandvate teenuste tehniliste ressursside pakkumise 
keskust (Deloitte Audit & Assurance Technical Delivery 
Resource Center) – keskset asukohta, kus kõik Deloitte 
Eesti töötajad pääsevad ligi ülemaailmselt olulistele ja 
kohalikult kohandatavatele COVID-19-ga seotud 
auditiressurssidele ja juhistele. Selliselt reageerimine on 
võimaldanud meil jätkata Deloitte Eesti 
auditeerimismeetodi elluviimist kogu pandeemia vältel. 

Deloitte on juhtinud ka ülemaailmseid algatusi, et mõista 
virtuaaltöö mõju meie töötajatele, pakkuda neile tuge 
meeskonnatöö tõhustamiseks ja uute võimaluste 
kaalumiseks kaugtöö keskkonnas. Vaatamata virtuaalsele 
töökeskkonnale, läbisid Deloitte Eesti töötajad väljaõppe 
edukalt läbi virtuaalsete programmide ning kasutame seda 
kogemust pideva arengu edendamiseks. 

Auditite läbiviimise ümberkujundamine üha 
dünaamilisemaks muutuvas töökeskkonnas on pannud 
Deloitte Eesti reageerima talendimaastiku kiiresti 
muutuvatele vajadustele ja nõuetele. Kuna Deloitte Eesti 
korraldab töökohale naasmist, seame proovile oma 
ajaloolised töömeetodid ja arvestame hübriidse 
töökeskkonnaga. 
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Edaspidi jätkab Deloitte Eesti oma jõupingutustele keskendumist ja järjepideva auditikogemuse pakkumist viisil, mis võtab 
arvesse klientide ja töötajate muutuvaid ootusi.

Valdkondadevaheline mudel (MDM) 

MDM on oluline tegur kvaliteetsete auditite korraldamisel. Audiitorid kasutavad üha enam ekspertide tööd mitmetes 
valdkondades, sealhulgas selleks, et aidata neil auditeerida raamatupidamislikke hinnanguid ja õiglase väärtuse 
mõõtmisi. See on olnud olulisem kui kunagi varem, kuna ettevõtete finantsaruanded pidid kajastama COVID-19 
põhjustatud ebakindlust. Finantsaruannete keerukus võib kasvada uute ESG-meetmete ja muude fookusvaldkondade 
tõttu. Lisaks, kui suurandmete kasutamine muutub koos muude digitaalsete edusammudega üha levinumaks, kasvab 
vastavalt nõudlus andmeanalüütikute ja IT-spetsialistide järele. MDMi eelised on muu hulgad järgmised: 

• Võimalus arendada tööstusharude ülevaateid mitme vaatenurga kaudu, mis tõhustab audiitorite arusaamist 
auditite läbiviimisega seotud äririskidest. 

• Audititegevuse viivitamatu juurdepääs muude ärivaldkondade eriressurssidele. See tõstab auditi kvaliteeti, sest 
audiitorid saavad kasutada nõustajate teadmisi ja kogemusi, kes on kogenud auditi- ja kindlustandvate teenustega 
mitteseotud valdkondades.  

• Mitmekesine organisatsioon võimaldab ligi meelitada ja hoida tipptegijaid. 

• Intellektuaalse kapitali kättesaadavus võrgustikus auditiprotsesside, tehnoloogiate jms uuendamiseks. 

• Ettevõtte erinevad valdkonnad kasvavad erinevatel turgudel eri ajaperioodidel erineva kiirusega. Deloitte Eesti 
MDM pakub kaitset turu volatiilsuse vastu, mis on oluline võrgustiku pikaajalise elujõu tagamiseks, ning võimaldab 
teha märkimisväärsed investeeringud auditi kvaliteeti ja innovatsiooni ja seda ka valdkonna finantsiliselt 
raksematel aegadel. 

Deloitte Eesti toimetulek COVID-19-ga näitab nii vastupidavust auditi kvaliteedi kui ka avalike huvide esikohale 
seadmisel, mida toetavad ka MDMi märkimisväärsed eelised. Igal Deloitte Eesti mitteauditeerival ettevõttel on ühine 
ja kindel huvi toetada auditikvaliteedi algatusi ja Deloitte Eesti strateegiat pakkuda klientidele kvaliteetset ja 
ülemaailmselt ühtlast teenust. 



2022. aasta läbipaistvusaruanne | Mida pakuvad Deloitte’i auditi- ja kindlustandvad teenused kapitaliturgudele? 

13 

Professionaalne areng ja 
tulemusjuhtimine 
Deloitte Eesti kultuur ja meie õppeprogrammid seavad 

esikohale meie inimesed. Deloitte Eesti töötajad on 

tehniliselt pädevad, eetilised, ausad, kutsealase 

skeptilisusega ja objektiivsed. Samuti täiendavad nad 

pidevalt oma oskusi ja kogemusi. 

Deloitte Eesti on pühendunud sellele, et pakkuda 

ainulaadset kogemust talentidele, arendada meie 

töötajaid ning edendada nende karjääri, luues 

elukestva õppe keskkonna – edendame 

auditeerimisega seotud haridust, oskuste omandamist 

ja paindlikke karjäärivõimalusi, mis meeldivad 

tulevastele audiitoritele. 

Deloitte Eesti töötajatel on mitmekesine taust, 

teadmised ja oskused, mis suurendavad meie kui 

organisatsiooni võimekust kõrgeima kvaliteediga 

auditite läbiviimisel. 

Lisaks sellele loovad tegevusdistsipliin, meie 

äritegevuse tõhus juhtimine ja ainulaadse 

lähenemisviisi väljatöötamine auditite tegemiseks, 

mida tuntakse Deloitte’i meetodi nimel all, aluse 

Deloitte Eesti pühendumusele tagada auditeerimisel 

järjepidevus. 

Deloitte Eesti edendab jätkusuutlikku auditeerimise ja 

kindlustandvate teenuste äri, mis tunnustab ja 

premeerib oma töötajaid ning rahastab jätkuvaid 

investeeringuid nende tulevikku. 
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Õppe- ja arengualgatused 

Deloitte Eesti ümberkujundatud lähenemine auditi 
korraldamisele muudab töötajate auditikogemust.  
Auditimeeskondadel on rohkem vahendeid ja 
tehnoloogiaid ning ulatuslikum andmeanalüüsi kasutamine 
juhitud töövoo raames, et viia audititsükkel lõpuni. Deloitte 
Eesti töötajatele tähendab see keskendumist sellele, 
kuidas kavandatakse, viiakse ellu ja hallatakse tegevust 
järjepidevalt kogu maailmas, kasutades tulevikku suunatud 
meetodeid ja võimekust. Samuti pakub see võimalusi 
nende tehniliste ja kutsealaste oskuste ja võimete 
arendamiseks. Näiteks muutuvad olulisemaks järgmised 
oskused: täiustatud andmeanalüüs, projektijuhtimine, 
kriitiline mõtlemine, suhtlemine, täiustatud kutsealane 
otsustusvõime ning raamatupidamis- ja 
auditeerimispõhimõtete kohaldamine, et töötada 
tõhusamalt ja pakkuda kvaliteetsemaid töövõtte. 

Deloitte Eesti ei paku mitte ainult väärtust rohkemates 
valdkondades, vaid võimekust ja oskusi täiustades 
suurendame usaldust ja muutume üha paremaks riskide 
hindajaks.  

Deloitte Eesti on märkimisväärselt investeerinud 
talentidesse ja õpistrateegiatesse ning muutnud tehnilise 
auditi õppekava, et omandada asjaomasel tasemel 
nõutavad värskendatud oskused ja vilumused: 

• Deloitte Eestil on audiitoritele ühtne kohustuslik auditi 
tehnilise õppe õppekava, mis on suunatud õppijatele 
taseme järgi, kasutades dünaamilist kombinatsiooni 
reaalajas juhendajate juhitavatest ja digitaalsetest 
tellitavatest kursustest ning tööalastest tegevustest. 

• Kõik kliente teenindavad töötajad peavad igal aastal 
läbima vähemalt 20 tundi ja iga kolme aasta järel 
vähemalt 120 tundi kutsealast täiendusõpet (CPE) 
struktureeritud, formaalsete õppeprogrammide, 
näiteks sisemiste või väliste kursuste, seminaride või e-
õppe kaudu, mis hõlmavad kõiki pädevusmudeli 
valdkondi (nt ühised pädevused, 
funktsioonispetsiifilised tehnilised pädevused ja 
pädevused spetsialiseerumisvaldkondades), 
sealhulgas audiitortegevuse seaduse paragrahvi 42 
(vandeaudiitori täiendusõppe kohustus) lõigete 3 ja 4 
kohaselt. 

• Kõikidel kliente teenindavatel töötajatel on selgelt 
määratletud rolliootused ja talendistandardid 
kirjeldavad iga tasandi töötajatelt nõutavat võimekust.  

 

Deloitte Eesti on loonud ka konkreetsed 
õppimisvõimalused audititööga tegelevatele 
spetsialistidele, et toetada nende teadmisi ja arusaamist 
auditiprotsessist. Täiustatud projektijuhtimine, mis on 
auditiülesannete täitmise võtmepädevus, on lisatud iga-
aastastesse arenguprogrammidesse, mis pakuvad 
kombinatsiooni tehniliste ja pehmete oskuste õppimise 
arendamisest. Deloitte Eesti kutsealase arenguprogrammi 
eesmärk on aidata partneritel ja praktikutel säilitada ja 
suurendada oma kutsealast pädevust ning tagada auditi 
läbiviimise järjepidevus. Töökohal toimuva arengu 
täiendamiseks pakub Deloitte Eesti ametlikke kutsealase 
täiendkoolituse programme asjakohastes valdkondades, 
mis on kooskõlas Deloitte Eesti auditeerimise ja 
kindlustandvate teenuste õppekavaga.  

Automaatse järelevalvesüsteemi abil on võimalik 
kontrollida üksiku audiitori poolt läbitud sise- ja 
väliskursuste staatust. Täiendkoolitust võetakse arvesse ka 
audiitorite iga-aastasel hindamisel ja nende 
arengupotentsiaali hindamisel. 
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Deloitte’i ülikool 

Deloitte arendab aktiivselt Deloitte’i töötajate 
kollektiivseid teadmisi ja oskusi kogu maailmas, 
investeerides pidevalt Deloitte’i ülikoolidesse (DU). Need 
on nüüdisaegsed õppe- ja arenduskeskused, mis 
keskenduvad Deloitte’i kultuurile ning põhinevad sidususe 
ja juhtimise põhimõtetel ülimalt kaasavas õpikeskkonnas5.  

 

 
5 Deloitte'i ülikoolide kohta leiate lisateavet Deloitte’i Global Impact Reportist. 

Partnerite tasustamine 

Kõikidelt töötajatelt oodatakse kvaliteetsete auditite 
läbiviimist ja see on juurdunud kogu Deloitte’i 
võrgustikku. Auditi kvaliteeti tunnustatakse premeerimis- 
ja tunnustamisprogrammide kaudu ning see on sisse 
ehitatud iga tasandi tulemusstandarditesse, mille alusel 
mõõdetakse töötajate üldhinnanguid. 

Deloitte Eesti partnereid hinnatakse regulaarselt igal 
aastal ja sõltuvalt hindamise tulemustest võib nende tasu 
muutuda kas suuremaks või väiksemaks. Partnerite 
hindamisel võetakse eelkõige arvesse järgmisi tegureid: 
kvaliteet, asjatundlikkus, usaldusväärsus, 
professionaalsus, ettevõtlikkus, sõltumatus ja nõuetele 
vastavus. 

 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
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Deloitte Eesti põhifookus on auditi kvaliteet 

Deloitte Eesti pühendumus auditi kvaliteedile on kesksel kohal kõiges, mida me teeme, alates kvaliteedi ja 
tipptaseme kultuuri juurutamisest kogu võrgustikus kuni äri- ja finantsprioriteetideni ning auditite läbiviimisel 
kasutatavate protsesside, tööriistade ja tehnoloogiateni. Et tagada Deloitte Eesti rolli jätkuv tugevdamine avalike 
huvide kaitsmisel ja finantsökosüsteemi tõhusa toimimise toetamisel, on oluline tagada, et auditi kvaliteet 
vastaks tekkivate majandus-, äri- ja regulatiivsete tingimuste ning tehnoloogilise arenguga. Deloitte Eesti brändi 
defineerivad kvaliteetsed auditid ja vankumatu pühendumus pidevale täiustamisele. 
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Juhtkonna kohustus ja hoiakud 

Deloitte Eesti kvaliteedile ja tipptasemele orienteeritud 
kultuur saab alguse tugevast toonist ülevalt, alustades 
tippjuhtkonnast ja lõpetades juhtidega kõigis meie 
kontorites ja audititöövõttudes. Deloitte Eesti 
keskendumine auditi kvaliteedile ilmneb läbi 
tegevustasandite juhtide otsese kaasamise ja järjepideva 
sõnumivahetuse, mis suurendab auditi kvaliteedi tähtsust. 
Deloitte Eesti lakkamatu kvaliteedipüüdlus ei määra mitte 
ainult seda, mida me teeme, vaid ka seda, kes me oleme. 

Sõltumatus, objektiivsus ja professionaalne 
skeptitsism 

Kvaliteetsete auditite läbiviimine eeldab sõltumatust, 
objektiivsust ja professionaalset skeptitsismi. See 
tähendab pidevat ja käegakatsutavat keskendumist 
Deloitte Eesti kriitilisele rollile avalike huvide kaitsmisel, 
sealhulgas kvaliteedikultuuri loomisel, kus õigete asjade 
tegemine on ülimalt tähtis. Hindajatena tugevdab Deloitte 
Eesti järjekindlalt olulist rolli, kes peab kogu töö käigus 
säilitama professionaalse skeptitsismi. Selline lähenemine 
auditile kajastub Deloitte Eesti eeskirjade, meetodite, 
protseduuride ja õppimise paljudes aspektides ning seda 
tugevdavad kvaliteedikontrolli ja vastutuse meetmed. 

Auditi lähenemisviis 

Deloitte Eesti lähenemine kvaliteetsele auditile hõlmab 
kogu Deloitte'i võrgustikus levinud auditi metoodikat, mida 
täiendavad audititööriistad, mida meie töötajad kasutavad 
iga auditi planeerimiseks, läbiviimiseks, järelevalveks, 
ülevaatamiseks, dokumenteerimiseks, järelduste 
tegemiseks ja tulemuste edastamiseks. Deloitte Eesti auditi 
lähenemisviisi aluseks on kutsestandardid. 

See auditi metoodika on dünaamiline ning areneb pidevalt, 
et pidada sammu investorite, ettevõtete ja teiste 
sidusrühmade muutuvate nõudmistega. Edusammud 
suurte andmemahtude kättesaadavuse ja haldamise ning 
statistikateaduse vallas on olulised Deloitte Eesti auditite 
kvaliteedi tõstmiseks. 

Deloitte Eesti auditi metoodika on riskipõhine, 
keskendudes finantsaruannete kontode saldodele, 
avalikustatavale teabele ja nende aluseks olevatele 
väidetele, millel on mõistlik võimalus olla olulisel määral 
väärkajastatud. 

Protsessid Deloitte Eesti töötajate 
toetamiseks kvaliteetsete auditite 
läbiviimisel 

Deloitte Eesti töötajad kasutavad oma auditite läbiviimisel 
patenteeritud tööriistu, juhendeid, materjale ja praktilisi 
abivahendeid, mis on kõigile meie töötajatele 
kättesaadavad sisemises andmebaasis Deloitte Technical 
Library. Deloitte Eesti annab regulaarselt oma töötajatele 
välja raamatupidamis- ja auditeerimisjuhiseid ning teavitab 
arengutest, mis võivad mõjutada auditi kvaliteeti.  

Konsultatsioon 

Kvaliteedi- ja riskijuhtimiskaalutlused on Deloitte Eesti 
audititegevuse lahutamatud osad. Seetõttu suhtub 
Deloitte Eesti konsultatsiooni kui hädavajalikku 
koostööprotsessi, mis aitab keerulistele küsimustele leida 
sobivaimad vastused. Deloitte Eesti 
konsultatsioonipoliitika nõuab, et järeldused oleksid 
dokumenteeritud, arusaadavad ja rakendatud. Lisaks 
ametlikele konsultatsioonidele julgustatakse töövõtu-
partnerid ja -meeskondi alati, kui nad vajavad lisateavet või 
-perspektiivi, abi otsima auditikvaliteedi meeskonnalt või 
teistelt organisatsiooni liikmetelt, kellel on eriteadmised. 

Kvaliteedikontrolli süsteem 

Deloitte Eesti usub, et tõhus kvaliteedikontrolli süsteem on 
kvaliteetsete audititöövõttude järjepidevaks täitmiseks 
ülioluline ning jätkame märkimisväärsete investeeringute 
tegemist Deloitte Eesti kvaliteedikontrolli protsesside 
aluseks olevatesse inimestesse, protsessidesse ja 
tehnoloogiatesse. 

Järelevalveasutused ja standardiseerimisasutused Eestis ja 
kogu maailmas on samuti keskendunud ettevõtete 
kvaliteedikontrollisüsteemide edasisele täiustamisele. 
2020. aasta detsembris avaldas Rahvusvahelise 
auditeerimise ja kindlustunnet andvate töövõttude 
standardite komitee (International Auditing and Assurance 
Standards Board, IAASB) oma uue muudetud 
kvaliteedijuhtimisstandardite komplekti, sealhulgas 
rahvusvahelise kvaliteedijuhtimise standardi 1 
(International Standard on Quality Management 1, ISQM 
1). Alates 15. detsembrist 2022 keskendub ISQM 1 
kvaliteedijuhtimisele ettevõtte tasandil. 

Deloitte Eesti ISQM 1 juurutamistegevused on hästi 
edenenud, teeme koostööd Deloitte Eesti juhtidega ja ka 
laiema võrgustikuga, et veelgi tõhustada meie ennetavat 
lähenemist tehtud töövõttude kvaliteedi juhtimisele – 
auditi kvaliteeti ohustavate riskide tuvastamisele ja 
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nendega tegelemisele ning pidevatele edusammudele 
kvaliteedikontrolli protsessides. 

Kooskõlas Deloitte Eesti pideva täiustamise ja 
innovatsiooni kultuuriga annavad need standardite 
kehtestamise tegevused võimaluse end proovile panna – 

uurides valdkondi, kus saame kvaliteedikontrolli süsteemi 
veelgi toetada ja ümber kujundada. Auditi kvaliteet on alati 
esikohal ning tugevad auditikvaliteedi jälgimise ja 
mõõtmise protsessid mängivad lahutamatut rolli meie 
suutlikkuses pidevalt paremaks muutuda. 
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Välise ja sisemise auditi kvaliteedi 
järelevalve   
Auditi kvaliteedi järelevalve ja mõõtmine 

Jätkuv keskendumine auditi kvaliteedile on Deloitte’i 
kaubamärgi jaoks ülimalt oluline. On äärmiselt oluline, et 
Deloitte’i Eesti audit oleks järjepidev ja kvaliteetne, 
sõltumata teostamise asukohast.  

Auditi kvaliteedi järelevalve ja mõõtmise (Deloitte Audit 
Quality Monitoring & Measurement, AQMM) programmi 
eesmärgid on järgmised: 

• Muuta auditi kvaliteedi järelevalve ja mõõtmise ning 
auditi puuduste kõrvaldamise viisi; ja 

• Tõhustada sisemist kvaliteedikontrolli süsteemi, mida 
järgivad kõik Deloitte’i võrgustiku liikmesettevõtted. 

Auditi kvaliteedi järelevalve ja mõõtmise programm on 
suunatud järgmisele: 

• Lõpuleviidud ja käimasolevate töövõttude pidevale, 
järjekindlale ja jõulisele järelevalvele; 

• Puuduste sügavuti mõistmisele ja parandusmeetmete 
õigeaegsele rakendamisele kõikide liikmesettevõtete 
poolt järjepidevalt; 

• Suuremale läbipaistvusele ja järjepidevusele auditi 
kvaliteedi põhinäitajate aruandluses. 
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Auditi kvaliteedi järelevalve ja mõõtmine 

Töövõttude ülevaatused 

Kvaliteedikontrolli süsteem (KKS) 

Põhjuslike tegurite analüüs 

Väline kvaliteedikontroll 

Käimasolevate töövõttude 
järelevalve 

Parendamine 
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 Käimasolevate töövõttude järelevalve 

Deloitte Eesti auditikvaliteedi pidev järelevalve aitab 
kiiremini reageerida käimasolevates töövõttudes 
probleemide tuvastamisele, õigeaegsele lahenduste 
leidmisele ja reaalajas võetavatele parandusmeetmetele, 
mis saavutatakse järgmiselt. 

• Diagnostikaraportite juurutamine ja jälgimine, mis 
võimaldab partneritel ja meeskondadel, samuti 
Deloitte Eesti auditi kvaliteedijuhtidel pidevalt jälgida 
auditi kvaliteeti ja võtta viivitamata kasutusele 
vajalikud meetmed. 

• Valdkonnaspetsiifiliste kontrollide programm, mis 
aitab Deloitte Eesti auditi kvaliteedijuhtidel hinnata 
edusamme ja tuvastada võimalikke probleeme 
käimasolevate töövõttude puhul. 

• Käimasolevate töövõttude järelevalve tulemusi 
hinnatakse üldiselt, et teha kindlaks, kas auditi 
töövõtumeeskonnad vajavad täiendavat teavitamist ja 
tuge seoses auditi metoodikaga või selle uuendustega. 

 Töövõttude ülevaatused 

Töövõtu ülevaatuse (sisemine kvaliteedikontroll) 
põhikomponendid on järgmised: 

• Riskipõhine töövõttude valik, arvestades kõiki 
suuremaid tööstusharusid, mida Deloitte Eesti 
teenindab. 

• Kohustuslik modereerimispaneel auditite tulemuste 
ja töövõttude hinnangute ühtlase taseme tagamiseks. 

• Välised auditi partnerid ja asetäitjad, kes teostavad 
järelevalvet kvaliteedikontrolli üle, et tagada 
järjepidevus. 

• Sobivate töötajate leidmine (nii Deloitte Eesti kui ka 
teistest Deloitte’i geograafilistest üksustest), kellel on 
vajalikud kogemused ja valdkondlikud teadmised, 
sealhulgas kesksete ülevaatusmeeskondada 
moodustamine. 

 Kvaliteedikontrolli süsteem (KKS) 

Kvaliteedikontrolli süsteem (KKS) hõlmab mitmeid 
elemente, nagu KKS protsesside ja kontrollide 
põhivaldkondade dokumenteerimine ning KKS toimimise 
tõhususe testimise protseduuride läbiviimine, sealhulgas 
tervikliku KKS ülevaatusprogrammi läbiviimist.  

Deloitte Eesti valmistub ka tulevikuks, keskendudes ISQM1 
rakendamisega seotud seirevalmidustegevustele. Need 
ettevalmistused edendavad veelgi kvaliteedikontrolli 
protsesse ja lähenemist järelevalvele ning tugevdavad 
jätkuvalt meie pideva täiustamise kultuuri. 

Auditi kvaliteedinäitajad (AKN), mida kasutatakse koos 
muude näitajatega, aitavad Deloitte Eestit veelgi enam 
auditikvaliteedi tegevuskavade väljatöötamisel ja jälgimisel 
ning auditikvaliteedi teekonna edusammude kohta 
raporteerimisel. AKN-id on integreeritud käimasolevate 
auditi kvaliteedi järelevalve ja mõõtmise (AKJM) 
toimingutega. 

Lisaks on kvaliteetsete audititega tihedalt seotud auditite 
nõuetekohane ajastamine ja järjestamine, sealhulgas 
tehtud töö õigeaegne ülevaatamine ja tuvastatud 
küsimuste lahendamine. Auditi kvaliteedi vahe-eesmärgid 
on mõeldud selleks, et tagada töövõtumeeskondade 
järjepidevus projektijuhtimises, töö tegemise ajastus ja 
vajalik keskendumine töövõttude mehitamisele, sealhulgas 
ressursside piisavusele ning oskustele, teadmistele ja 
kogemustele. 

 Põhjuslike tegurite analüüs ja 
parendamine 

Deloitte Eesti kvaliteedile ja tipptasemele orienteeritud 
kultuuri jaoks on oluline pidev parendamine. Auditi 
puuduste tekkimise põhjuste mõistmine on oluline, et 
kavandada tõhusaid meetmeid puuduste kõrvaldamiseks. 
Lisaks võetakse kasutusele täiendavad meetmed, kui auditi 
käigus tehakse kindlaks auditi töövõtus esinevad 
puudused. Auditi kvaliteedi pidevaks parendamiseks ja 
sarnaste leidude vältimiseks tulevikus on hädavajalik võtta 
parandusmeetmeid. Deloitte Eesti on koostanud auditi 
kvaliteedikava, mis näeb ette auditi kvaliteedi 
põhiprioriteetide tõhusa rakendamise ja järelevalve. 

 Väline kvaliteedikontroll 

Lisaks Deloitte Eesti enda auditi kvaliteedi järelevalvele 
teostab auditi kvaliteedi üle kontrolli ka 
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu. Viimane Euroopa 
Liidu määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi 
üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) 
artiklis 26 osutatud kvaliteeditagamise kontroll viidi läbi ja 
lõplik otsus tehti 21. detsembril 2021.  
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Avaldus sisemise kvaliteedikontrollisüsteemi toimimise tõhususe kohta 

Deloitte Eesti kinnitab, et oleme rahul, et meie sisemised kvaliteedikontrollid ja süsteemid on tugevad, töötavad tõhusalt 
ja võimaldavad meil hõlpsasti tuvastada võimalikke täiustamisvõimalusi. Püüdleme pidevalt oma äri kõikide aspektide 
täiustamise poole ning kasutame praktikate ülevaate, muude sisemiste ülevaatuste ja väliste regulatiivsete ülevaatuste 
tulemusi oma kvaliteedikontrollisüsteemi täiustamiseks. 
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Sõltumatus, eetika ja täiendav 
avalikustamine 

Deloitte Eesti sõltumatus 

 

Kehtestab sõltumatuse eeskirjad ja protseduurid, mis põhinevad Rahvusvahelise Raamatupidajate 

Eetikastandardite Nõukogu (International Ethics Standards Board for Accountants) poolt välja antud rahvusvahelise 

kutse-eetika koodeksil. Viib läbi sõltumatuse kvaliteedikontrolli täieliku läbivaatamise kolmeaastases tsüklis; tagab 

iga-aastase fokuseeritud läbivaatamisprogrammi, mille liikmesettevõtted viivad läbi osana oma auditipraktika 

läbivaatamisvälistel aastatel; ning teostab vajadusel põhjalikke järelhindamisi. 

 

Teostab ettevõtete pidevat järelevalvet, mis võimaldab eeskirju, kvaliteedikontrolli, vahendite ja praktikat toetavate 

tegevuste pidevat täiustamist. 

 

Tagab süsteemid, mis annavad töötajatele teavet üksuse kohta, et toetada isiklike ja ametialaste sõltumatuse 

nõuete täitmist, sealhulgas finantshuvide ja teenuste ulatuse heakskiitmist. 

 

Toetab teadlikkust sõltumatusest kogu Deloitte’i võrgustikus aktiivse koostöö kaudu sõltumatuse ja ettevõtete 

juhtrühmadega, perioodiliste teadete ja hoiatuste edastamise ning juhiste, õppimise ja juhendite väljatöötamise 

kaudu. 
 

Deloitte Eesti sõltumatus 

Deloitte Eestil on eeskirjad ja protseduurid, mille eesmärk 
on tagada vastavus kohaldatavatele kutsestandarditele, 
mis on seotud sõltumatusega. Need eeskirjad ja 
protseduurid põhinevad Rahvusvahelise Raamatupidajate 
Eetikastandardite Nõukogu (International Ethics Standards 
Board for Accountants) poolt välja antud rahvusvahelise 
kutse-eetika koodeksil (edaspidi „koodeks“) ja neid 
täiendatakse vastavalt vajadusele, et kajastada täiendavaid 
riiklikke või piirkondlikke nõudeid, mis võivad olla 
koodeksist rangemad. Deloitte Eesti juhtkond tugevdab 
sõltumatuse ja sellega seotud kvaliteedikontrolli 
standardite järgimise olulisust, seades sellega sobiva tooni 

juhtkonna tasemel ja kinnistades selle olulisust Deloitte 
Eesti kutsealastes väärtustes ja kultuuris. Vastu on võetud 
strateegiad ja protseduurid sõltumatuse olulisusest 
teavitamiseks partneritele, teistele töötajatele ja 
tugitöötajatele, rõhutades igaühe vastutust 
sõltumatusnõuete mõistmisel ja täitmisel. 

Sõltumatuse nõunik vastutab liikmesettevõtte 
sõltumatuse küsimuste üle, sealhulgas sõltumatusega 
seotud kvaliteedikontrolli süsteemi kavandamise, 
rakendamise, toimimise, jälgimise ja hooldamise eest.  
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Kvaliteedikontrolli süsteemi põhielemendid, mida Deloitte 
Eesti rakendab vastavalt globaalsetele sõltumatuse 
eeskirjadele, hõlmavad järgmist: 

• Töövõttude aktsepteerimine ja monitoorimine. 

• Järelevalve partnerite ja meeskonna pikaajalise seose 
üle auditeeritud üksustega. 

• Ärisuhete hindamine ja monitoorimine. 

• Sõltumatuse äriprotsessi vahendite, sealhulgas 
Deloitte Entity Search and Compliance (DESC) 
süsteemi, Service Request Monitoring (SRM) 
rakenduse ja Global Independence Monitoring 
System’i (GIMS) kasutamine. 

• Kontrollimis- ja testimisprogramm, iga-aastased ja 
eriotstarbelised sõltumatuse kinnitused, et jälgida 
üksikisikute vastavust sõltumatuse nõuetele. 

• Konsultatsiooniprotsessid, sealhulgas isikute 
tuvastamine, kellega sõltumatusküsimustes ühendust 
võtta. 

• Protseduurid sõltumatuse nõuete mittejärgimise 
tuvastamiseks ja analüüsimiseks ning sellega seotud 
distsiplinaarmeetmete ja toimingute kohaldamiseks. 

• Protseduurid sõltumatuse nõuete mittejärgimise 
tuvastamiseks ja analüüsimiseks ning sellega seotud 
distsiplinaarmeetmete ja toimingute kohaldamiseks. 

•  Sõltumatusega seotud koolitused ja teabevahetus. 

• Aasta jooksul viidi läbi sisekontroll sõltumatuse 
vastavuse kohta ja aruanne avaldati 15. detsembril 
2021. 

 

 DESC  
Deloitte Entity Search and Compliance 

Ülemaailmne otsinguandmebaas, mis sisaldab konkreetseid 

üksuste andmeid, mis on olulised isiklike ja ametialaste 

sõltumatuse piirangute kindlaksmääramisel. 

 SRM 

Service Request Monitoring 

DESC-iga integreeritud rakendus, mis pakub standardset 

äriprotsesside töövoogu klientidele teenuste osutamise 

eelkinnitustaotluste esitamiseks ja ülevaatamiseks. 

 GIMS  

Deloitte Independence Monitoring System 

Rakendus, mis hõlmab finantssuhete andmeid koos 

asjakohaste sõltumatuse vastavuse näitajatega. 

 

Auditipartnerite ja meeskonna rotatsiooni-
nõuded 

Deloitte Eesti rakendab eeskirju ja protseduure, mis 
nõuavad peamiste auditipartnerite ja auditi meeskonna 
rotatsiooni. Need on omased audiitortegevuse seaduses 
määratletud avaliku huvi üksuse (edaspidi „ELi avaliku huvi 
üksus“) või Deloitte Eesti poolt avaliku huvi üksusena 
määratletud üksuste (edaspidi „muu avaliku huvi üksus“) 
puhul. Kohustusliku auditi läbiviimise eest vastutavad 
isikud ei tohiks peamise auditipartneri ametikohal 
teenindada ELi avaliku huvi üksust kauem kui seitse aastat 
järjest. Nad ei osale uuesti auditeeritava ELi avaliku huvi 
üksuse kohustusliku auditi läbiviimises enne kolme aasta 
möödumist sellise teenistuse lõpetamisest. Muude avaliku 
huvi üksuste puhul ei tohiks kohustusliku auditi läbiviimise 
eest vastutavad isikud peamise auditipartneri ametikohal 
teenindada muud avaliku huvi üksust kauem kui seitse 
aastat järjest. Nad ei osale uuesti auditeeritava muu 
avaliku huvi üksuse kohustusliku auditi läbiviimises enne 
kahe aasta möödumist sellise teenistuse lõpetamisest. 
Kolmeaastase pausiperioodi jooksul ei tohiks peamised 
auditipartnerid osaleda auditeeritava üksuse auditis, viia 
läbi töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaadet, konsulteerida 
töövõtumeeskonnaga või auditeeritava üksusega 
tehnilistes või tegevusalaga seotud küsimustes, tehingutes 
või sündmustes või muul viisil otseselt mõjutada 
kohustusliku auditi tulemust. 

Kuigi juhtivate auditipartneritena tegutsevate isikute 
peamine ülesanne on tagada rotatsiooninõuete täitmine ja 
järgimine, rakendas Deloitte Eesti järelevalveprotsessi, mis 
hõlmab muu hulgas kliendiportfellide ja erinevates rollides 
kohustuslikult auditeeritud isikute analüüsi, võttes arvesse 
asjakohast pädevust, suutlikkust, töökoormust ja 
vandeaudiitorite kättesaadavust, et need isikud saaksid 
nõuetekohaselt täita oma kohustusi peamiste 
auditipartneritena. 
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Eetika 

Kõik Deloitte Eesti töötajad peavad tegutsema ausalt ja 
kooskõlas kõrgete eetikanormidega, nagu on kirjeldatud 
Deloitte Eesti tegevusjuhendis, milles on kindlaks 
määratud kohustused, mille kõik Deloitte Eesti töötajad 
võtavad endale seoses eetikanormidega ning milles 
selgitatakse igaühe vastutust klientide, kolleegide ja 
ühiskonna ees. 

Lisaks tegevusjuhendile kuuluvad Deloitte Eesti 
eetikaprogrammi muude põhielementide hulka koolitus- ja 
kommunikatsiooniprogramm ning loodud raporteerimis-
kanalid, mida toetavad määratletud intsidentide haldamise 
protokollid. Pideva tõhustamise eesmärgil viiakse 
regulaarselt läbi programmi hindamine ja läbivaatamine 
ning Deloitte Eesti töötajatelt kogutakse iga-aastase 
eetikaküsitluse kaudu tagasisidet. 

Deloitte Eesti järgib eeskirju ja protseduure, mille eesmärk 
on tagada piisav kindlus, et meie töötajad järgivad 
asjakohaseid eetikanõudeid. 

Deloitte Eesti pakutavate auditeerimise ja seotud 
kindlustandvate teenuste eetikanõuded on kooskõlas 
audiitortegevuse seadusega. Deloitte Eesti järgib ka 
eeskirju ja protseduure, mis on kooskõlas Rahvusvahelise 
Raamatupidajate Föderatsiooni (International Federation 
of Accountants, IFAC) standardeid kehtestava 
Rahvusvahelise Raamatupidajate Eetikastandardite 
Nõukogu (International Ethics Standards Board for 
Accountants, IESBA) poolt välja antud rahvusvahelise 
kutse-eetika koodeksi nõuete ja suunistega. Kui riigisisesed 
kutsealased nõuded on Deloitte Eesti eeskirjadest ja 
protseduuridest rangemad, järgib Deloitte Eesti 
kohaldatavaid riigisiseseid nõudeid. 

Deloitte Eesti tugevdab oma pühendumust eetikale ja 
aususele kommunikatsioonivahendite, koolitus-
programmide, vastavusprotsesside ja mõõtmissüsteemide 
abil. Lisaks nõuab Deloitte Eesti, et kõik partnerid, muud 
töötajad ja tugipersonal kinnitaksid igal aastal, et nad on 
tegevusjuhendiga tutvunud ja sellest aru saanud ning 
mõistavad, et nende kohustus on seda järgida. 
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Eetika koolitusprogrammid ja 
kommunikatsioon 

Äritegevuse põhimõtted 

Eetikajuhised, sealhulgas mittekättemaksu 
ning diskrimineerimis- ja ahistamisvastased 
eeskirjad 

Raporteerimiskanalid ja intsidentide 
haldamise protokoll 

Programmi mõõtmine iga-aastase 
eetikaküsitluse kaudu 

Iga-aastane hindamine ja korduv 
tegevusülevaate programm 

Deloitte’i eetika 
 
Deloitte on pühendunud ausale, eristuva kvaliteediga ja kõrgete professionaalse käitumise standarditega äritegevusele. 

Deloitte'i äritegevuse põhimõtted (Principles of Business Conduct) kirjeldavad Deloitte'i eetilisi kohustusi ja ootusi, andes tugeva ja 

põhimõttelise aluse. Võrgustiku eetikaprogrammi alused koosnevad järgmistest elementidest: 
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Audiitori elukutse tuleviku kujundamine 
Deloitte Eesti teeb ettenägelikult koostööd paljude sidusrühmadega, sealhulgas poliitikakujundajate, 

järelevalveasutuste, investorite, ettevõtete juhtide, auditikomitee esimeeste ja valdkonna organitega, et aidata 

tagada auditi, ettevõtte juhtimise ja aruandlusrežiimi pidevat arengut vastamaks ühiskonna vajadustele ning 

täitmaks oma eesmärki suurendada kindlust ja usaldust kapitaliturgude vastu. Kõik need sidusrühmad mängivad 

olulist rolli, et toetada avalikes huvides asjakohase teabe esitamist. Püüd tuua auditisse uuenduslikkust 

peegeldab Deloitte Eesti pühendumust tõhustada tänast auditit ning luua pikaajaline visioon auditi tulevikust.
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Lisad 
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A lisa | ELi/EMP audiitorühingud 
Avalikustamine ELi auditimääruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunktide ii–iv kohaselt 

ELi/EMP liikmesriik (ELi auditimääruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunkt iii: riik või riigid, kus iga võrgustikku kuuluv 
audiitorühing on kas vannutatud audiitorina kvalifitseeritud või kus on tema registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või 
peamine tegevuskoht) 

Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid läbiviiva audiitorühingu nimi (ELi auditimääruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunkt 
ii: iga võrgustikku kuuluva audiitorühingu nimi) 

ELi/EMP liikmesriik Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid läbiviiva audiitorühingu nimi  

Austria Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Deloitte Niederösterreich Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Deloitte Oberösterreich Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Deloitte Salzburg Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH 

Belgia Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d’Entreprises BV / SRL 

Bulgaaria Deloitte Audit OOD 

Eesti AS Deloitte Audit Eesti 

Hispaania Deloitte, S.L. 

Holland Deloitte Accountants B.V. 

Horvaatia Deloitte d.o.o. za usluge revizije 

Iirimaa Deloitte Ireland LLP 

Island Deloitte ehf. 

Itaalia Deloitte & Touche S.p.A. 

Kreeka Deloitte Certified Public Accountants S.A. 

Küpros Deloitte Limited 

Leedu Deloitte Lietuva UAB 

Liechtenstein Deloitte (Liechtenstein) AG 

Luxembourg Deloitte Audit 

Läti Deloitte Audits Latvia SIA 

Malta Deloitte Audit Limited 

Norra Deloitte AS 

Prantsusmaa Deloitte & Associés 

Deloitte Marque & Gendrot 

Deloitte Audit Holding 

BEAS 

Cisane 

Constantin Associés 

D. Associations 
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ELi/EMP liikmesriik Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid läbiviiva audiitorühingu nimi  

DB Consultant 

ECA Audit 

Opus 3.14 Audit et Conseil 

Pierre-Henri Scacchi et Associés 

Revi Conseil 

Poola Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Portugal Deloitte & Associados, SROC S.A. 

Rumeenia Deloitte Audit SRL 

Rootsi Deloitte AB 

Saksamaa Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Slovakkia Deloitte Audit s.r.o. 

Sloveenia Deloitte Revizija d.o.o. 

Soome Deloitte Oy 

Taani Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Tšehhi Vabariik Deloitte Audit s.r.o. 

Ungari Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

 
Avalikustamine ELi auditimääruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunkti iv kohaselt 

Võrgustikku kuuluvate audiitorühingute kogukäive aruandeaasta raamatupidamise aruannete ja konsolideeritud 
raamatupidamise aruannete kohustusliku auditi tegemisest: 2,1 miljardit eurot.6

 
6 Summa kujutab endast hinnangulist summat, mis põhineb parimatel jõupingutustel nende andmete kogumiseks. Teatavad Deloitte’i audiitorühingud, mis on registreeritud 
vastavas liikmesriigis kohustusliku auditi tegemiseks, osutavad nii kohustusliku auditi teenuseid kui ka muid auditi- ja kindlustandvaid teenuseid ning auditeerimisega 
mitteseotud teenuseid. Kuigi Deloitte püüdis koguda iga ELi/EMP Deloitte’i audiitorühingu kohta konkreetset kohustusliku auditi käivet, on teatavatel juhtudel lisatud ka 
muude teenuste käive. Käesolevas dokumendis esitatud käibesummad on esitatud 31. mai 2021. aasta seisuga, välja arvatud piiratud arvul juhtudel, kui Deloitte’i 
audiitorühingul on erinev majandusaasta lõpp või kui ta ei ole selle perioodi aruandeid veel lõpule viinud. Nendel juhtudel on käibesummad esitatud asjaomase 
majandusaasta või sellele eelneva majandusaasta kohta. Kui liikmesriigis kasutatakse muud valuutat kui eurot, on eurodes väljendatud summa ümber arvestatud, kasutades 
ajavahemikul 1. juunist 2020 kuni 31. maini 2021 kehtinud keskmist vahetuskurssi. 
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B lisa | Finantsteave 
Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti k alapunktide i–iv kohaselt 

AS Deloitte Audit Eesti käibe jaotus ajavahemikul 1. juulist 2021 kuni 30. juunini 2022: 

Käive [EUR] 

Kohustuslik audit (avaliku huvi üksused ja nende tütarettevõtted) 743 656 

Kohustuslik audit (mitteavaliku huvi üksused ja nende tütarettevõtted) 381 630 

Auditivälised teenused (auditeeritud avaliku huvi üksused ja nende tütarettevõtted) 9111 

Auditivälised teenused (auditeeritud mitteavaliku huvi üksused ja nende tütarettevõtted) 40 601 

Auditivälised teenused (muud ettevõtted) 13 517 

Kokku 1 188 515 
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C lisa | Avaliku huvi üksused 
Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti f kohaselt 

Avaliku huvi üksused, mida AS Deloitte Audit Eesti auditeeris kohustuslikus korras majandusperioodil alates 1. juulist 
2021 kuni 30. juunini 2022:  

Nimi Registrikood Müügitulu [EUR]               Varade maht [EUR]               Majandusaasta lõpp 

IF P&C Insurance AS 10100168 160 426 000 405 332 000 31.12.2021 
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