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Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti
läbipaistvusaruanne
Sissejuhatus
Avaliku huvi üksuste raamatupidamise aastaaruannete kohustuslike audititega tegelev audiitorühing
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti (edaspidi aktsiaselts) avaldab käesoleva iga -aastase läbipaistvusaruande
kooskõlas audiitortegevuse seadusega.
Igasugune aruandes esitatud teave puudutab aktsiaseltsi olukorda 30. juunil 2018, kui pole näidatud
teisiti.
Deloitte võrgustik ja võrgustiku juriidiline ja korralduslik struktuur
Deloitte
„Deloitte“ on kaubamärk, mille alla koondunud kümned tuhanded professionaali d osutavad läbi
sõltumatute firmade auditi ning nõustamisteenuseid, finantskonsultatsioone, riskijuhtimise ja
maksuteenuseid valitud klientidele. Need firmad kokku on Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”
või “Deloitte”), mis on UK määratud vastutusega äriühing. Iga liikmesfirma osutab teenused teatud
geograafilisel territooriumil ja allub vastava riigi või riikide seadustele ning vastavatele ametialastele
regulatsioonidele. DTTL aitab koordineerida liikmesfirmade tegevust, kuid ei paku ise klientidele
teenuseid ega juhi, halda, kontrolli ega oma osalust üheski liikmesfirmas või liikmesfirma tütar - või
sidusettevõttes. DTTL ja liikmesfirmad on täielikult eraldiseisvad juriidilised isikud, kes ei oma kohustusi
teiste liikmesfirmade ees. DTTL ja iga liikmesfirma on vastutav ainult iseenda tegevuse ees ning mitte
teiste eest. Iga liikmesfirma opereerib nimetuse “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche
Tohmatsu” või muu sarnase nimetuse all.
Iga DTTL liikmesfirma on erineva struktuuriga vastavalt siseriiklikule seadusandlusele,
regulatsioonidele, kohalikele tavadele ja muudele asjaoludele ning osutab teenuseid oma territooriumil
läbi oma tütar- või seotud ettevõtete.
Äriühingu Deloitte Touche Tohmatsu Limited ja selle liikmesühingute juriidilise struktuuri täpsema
kirjelduse leiate aadressil www.deloitte.com/about.
ELi auditite määruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunktide ii–iv kohane Deloitte võrgustiku liikmena
tegutsevate audiitorühingute nimekiri on väljatoodud lisas 1.
Deloitte Kesk-Euroopa
Deloitte Kesk-Euroopas („Deloitte C entral Europe“) on piirkondlik organisatsioon ettevõtetest, mis on
koondunud katusorganisatsiooni Deloitte C entral Europe Holdings Limited - Deloitte Touche Tohmatsu
liikmesfirma Kesk-Euroopas - alla. Teenuseid osutavad organisatsiooni Deloitte C entral Europe Holdings
Limited tütar- ja sidusettevõtted, mis on eraldiseisvad ja iseseisvad juriidilised isikud.
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Aktsiaseltsi juriidiline, omanike - ja juhtimisstruktuur
Juriidiline ja omanikestruktuur
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti on Eesti aktsiaselts äriregistri registrikoodiga 10687819, registreeritud
asukohaga Roosikrantsi tn 2, 10119, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond. Aktsiaseltsi peamine
tegevusala on ettevõtete raamatupidamisaruannete sõltumatute finantsaudite tegemine, nõustamine ja
muud sõltumatu finantsauditiga seotud teenused ja aasta- ning vahearuannete ja muude
finantsaruannete koostamine kooskõlas raamatupidamise seadusega, auditi ja raamatupidamise
tarkvara kasutuselevõtt ning muud seadusega lubatavad tegevused.
Aktsiaseltsil pole Eestis ega välismaal registreeritud filiaale.
Aktsiaseltsi registreeritud kapital on 26 838 (kakskümmend kuus tuhat kaheksasada kolmkümmend
kaheksa) eurot, mis on jagatud 420 aktsiaks väärtusega 63,90 (kuuskümmend kolm eurot
üheksakümmend eurosenti) eurot, millest 415 on nimiaktsiad ja 5 eelisaktsiad (hääleõiguseta) ning mis
on jagatud aktsionäride vahel järgmiselt:
-

vandeaudiitor Veiko Hintsov’ile kuulub 315 nimiaktsiat, mis moodustavad 75% aktsiakapitalist;
Eesti seaduste alusel asutatud äriühingule Aktsiaselts Deloitte Advisory kuulub 100 nimiaktsiat,
mis moodustavad 23,8% aktsiakapitalist;
Küprose seaduste alusel asutatud äriühingule Deloitte C entral Europe Holdings Limited kuulub
5 eelisaktsiat, mis moodustavad 1,2% aktsiakapitalist.

Juhtimisstruktuur
Aktsiaseltsi juhtimisorganid on:

aktsionäride üldkoosolek;

juhatus;

nõukogu.
Aktsiaseltsi juhtimisstruktuuri kirjeldus
Aktsiaseltsi juhivad ja esindavad järgmised kolm juhatuse liiget:
- Veiko Hintsov, vandeaudiitor;
- Erki Usin, vandeaudiitor, ja
- Kristine Jarve.
Kolm nõukogu liiget:
- Igor Rodin (esimees);
- Gavin Flook, ja
- Saulius Bakas.
Kvaliteedi sisekontrolli süsteem
Aktsiaseltsis kehtivad eeskirjad ja protseduurid, mille eesmärk on edendada ettevõttesisesest kvaliteedi
väärtustamise kultuuri, millest aktsiaselts on lubanud kinni pidada.
Järjepideva kvaliteediga audiitorteenuse saavutamise nimel keskendub aktsiaselts kutsealasele
võimekusele. Aktsiaseltsis on eeskirjad ja protseduurid seoses juhtkonna ülesannetega audiitorühingu
kvaliteedikontrollisüsteemi, eetikanõuete, klientide ja töövõttude aktsepteerimise ja jätkamise,
töötajate, töövõttude sooritamise ja jälgimisega.
Kvaliteedi sisekontrolli süsteem koosneb kahest jälgimissüsteemist:
 töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaatus; ja
 tegevusülevaatus.
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Töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaatus
Enne
vastava aruande
väljastamist teostab
piisavate ja
asjakohaste kogemuste ja
kutsekvalifikatsiooniga partner avaliku huvi üksust ja teisi üksuseid puudutavate raamatupidamise
aastaaruannete või konsolideeritud arua nnete kohustusliku auditi aruande töövõtu kvaliteedikontrolli
ülevaatuse. DC E võib nimetada töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaataja, kelle ülesanne on töötada
aktsiaseltsi vastutusalas, aga kes ei kuulu töövõtu meeskonda ning pole tegelikult ega näiliselt
töövõtumeeskonna liige.
Töövõtumeeskond annab ülevaatajale asjakohase ülevaate ja ülevaataja jälgib, et ülevaatuse
läbiviimisel kogutaks järelduste tegemiseks piisavalt teadmisi ja saadaks asjaoludest piisaval määral
aru. Ülevaataja ülesanne on viia läbi objektiivne ülevaatus oluliste auditeerimise, raamatupidamise ja
finantsaruandluse küsimustes, dokumenteerida ülevaataja teostatud protseduurid ja jõuda ülevaatajale
teadaolevatele asjassepuutuvatele faktidele ja asjaoludele tuginedes järelduse le, et kõik olulised
otsused ja järeldused on antud asjaoludes kohased, sõltumata ülevaatajale teatavaks saanud
küsitavustest.
Töövõttudele, millele on omistatud kõrgem riskitase, määratakse täiendav partner lisaülevaatuse
läbiviimiseks, kelle kaasamisega lisandub töövõtu planeerimisele ja läbiviimisele täiendav pädevuse ja
objektiivsuse tase. DC E võib määrata täiendava partneri lisaülevaatuse läbiviimiseks, kes töötab
aktsiaseltsi vastutusalas, aga on töövõtust sõltumatu. Sellisel partneril on üldjuhul töövõtuks sobiv ad
tegevusharuga seotud ja tehnilised erioskused ning teatavates olukordades on selline partner
tegevusüksusest sõltumatu, et parandada objektiivsust või pakkuda eritöövahendeid.
Audiitori aruande võib väljastada üksnes siis, kui ülevaataja on veendunud, et auditi töövõtumeeskond
tegi asjakohased otsused ja järeldused vastavuses kehtivate standardite ja regulatsioonidega.
Tegevusülevaatus
Vähemalt iga kolme aasta tagant tuleb aktsiaseltsis viia läbi kvaliteeditagamise ülevaatus, mis on
rohkem tuntud tegevusülevaatustena.
Üldjuhul hinnatakse selle kolmeaastase perioodi jooksul iga töövõtu partneri töösooritust. Selleks
valitakse iga partneri kohta vähemalt üks töövõtt. Peale selle arvestatakse ka direktorite, esmajoones
partneriks kandideerivate direktorite töösoorituse hinnanguga.
Tegevusülevaatuse eest vastutab aktsiaselts. DC E juhendab tegevusülevaatuse planeerimist ja
protseduuride läbiviimist ja sätestab vastavad suunised. Tegevusülevaate direktori ülesanne on
tegevusülevaate programmi üldine koordineerimine ja haldamine.
Tegevusülevaatuse plaani, protsessid ja tulemused vaatab igal aastal üle ja kinnitab partner mõnest
teisest liikmesühingust (välispartner). Vastava ülesande saanud välispartner teeb tegevusülevaatuse
planeerimise ja läbiviimise juhendamisel tihedalt koostööd tegevusülevaatuse direktoriga .
Ülevaatamisele kuuluvad töövõtu tüübid
Ülevaatuseks valitud töövõttude hulka kuuluvad av aliku huvi üksused ja mitmed kõrge riskiga töövõtud,
samuti
muud
riiklikud
töövõtud
ja
sissetulevad/väljaminevad riikidevahelised töövõtud
(raamatupidamisaruannete auditid, mida kasutatakse või võidakse kasutada väljaspool riigipiire). Lisaks
valitakse mõned delikaatsed ja keerulised töövõtud (nt esimese aasta töövõtud, ettevõtte üle kontrolli
muutusega või halveneva finantsseisundiga olukorrad). Arvesse võetakse kõik suuremad teenindatavad
tegevusharud.
Tegevusülevaatuste ulatus
Ülevaatajate määramisel lähtutakse oskustest, teadmistest tegevusharu kohta ja kogemustest
riikidevaheliste töövõttudega.
Iga üksiku töövõtu ülevaatus hõlmab arutelu töövõtu eest vastutava partneri ja/või juhiga ning seotud
aruannete, tööpaberite ja vajadusel kirjavahetuse failide ülevaatamist.

04

A ktsiaselts Deloitte A udit Eesti läbipaistvusaruanne

Töövõttude ülevaatuse eesmärk on:





määrata kindlaks, kas vastavatele töövõttudele on nõuetekohaselt kohaldatud kvaliteedikontrolli
protseduure;
hinnata auditi lähenemisviisi rakendamise adekvaatsust, sh aktsiaseltsi eeskirjade ja eeskirjade
juhendites toodud protseduuride järgimist;
jälgida kohaldatavate kohalike seaduste järgimist, ja
hinnata klientidele pakutavate teenuste üldist kvaliteeti.

Ühtlasi vaadatakse üle aktsiaseltsi praktiseerimise üldised riskijuhtimise ja kvaliteedikontrolli eeskirjad,
sh:










riskijuhtimise programm, sh klientide ja töövõttude aktsepteerimine ja jätkamine;
sõltumatus;
värbamine ja tõus ametiredelil;
kutsealane areng;
riiklikud registrid teistes riikides;
IT-spetsialistide tehtud ülevaatused;
aktsiaseltsi spetsialistidega nõu pidamine;
välisekspertidega nõu pidamine;
töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaatused.

Tegevusülevaatuste järeldused ja soovitused kantakse aktsiaseltsi auditi kvaliteediplaani ja neid
tutvustatakse aktsiaseltsi ja DC E juhtkonnale. Auditi kvaliteediplaani eesmärk on soovitada
parandusmeetmeid lähtuvalt ülevaatuse tulemusel tehtud järeldustest. Järeldustega tegelemiseks viib
aktsiaselts läbi algpõhjuste analüüsi ja koostab põhjaliku tegevuskava, milles pannakse paika võetavad
meetmed, vastutav(ad) isik(ud) ja soovituste elluviimise aeg, kui see on kohaldatav.
Peale selle annab aktsiaselts asjassepuutuvatele partneritele ja muudele asjakohastele töötajatele teada
tegevusülevaatuse käigus tuvastatud puudustest (kui neid on) ja soovitustest asjakohaste heastavate
meetmete võtmiseks. Ühtlasi annab aktsiaselts partneritele ja muudele asjakohastele ü ksikisikutele
teada tegevusülevaatuse tulemustest ja aktsiaseltsi kvaliteedikontrolli süsteemi käimasolevast
arvestusest ja hinnangust.
Juhatuse kinnitus
Aktsiaseltsi juhatus on rahul, et eespool kirjeldatud sisekontrolli süsteem suuda b mõistliku kindlusega
tagada, et audiitorühing ja selle töötajad järgivad kehtivaid kutsestandardeid ning regulatiivseid ja
juriidilisi nõudmisi, ning et väljastatud auditiaruanded on antud asjaoludes asjakohased.
Viimase kvaliteeditagamise ülevaatuse kuupäev
Eesti audiitortegevuse järelevalve nõukogu viimane kvaliteedikontrolli ülevaatus toimus ajava hemikus
16.–19. oktoober 2018, kuid ülevaatuse lõplik aruanne ei ole veel saadaval käesoleva
läbipaistvusaruande koostamise hetkel. Viimane Eesti audiitortegevuse järelevalve nõukogu
kvaliteedikontrolli ülevaatuse raport anti välja 19. veebruaril 2016, mille järgi on aktsiaselts
regulatsioonide nõuetega vastavuses.
Eelmise majandusaasta vältel auditeeritud avaliku huvi üksuste loetelu
Lisatud aruandele lisana 2.
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Sõltumatuse kinnitus
Aktsiaseltsis on kasutusele kirjalikud sõltumatuse eeskirjad ja protseduurid, mis näevad muu hulgas
ette iga-aastaste sõltumatuse vastavuskontrollide läbiviimist.







Kõik kutselised töötajad peaksid igal aastal kirjutama alla eraldi sõltumatuse kinnitusele. Peale selle
saadakse samalaadsed sõltumatuse kinnitused uutelt ja aktsiaseltsist lahkuvatelt kutselistelt
töötajatelt.
Kõik juhtivtöötajad ja kõrgema taseme töötajad peaksid kandma oma majandushuvid globaalsesse
sõltumatuse jälgimissüsteemi. Iga isiku portfell kõrvutatakse auditite klientide elektroonilise
loeteluga, et kontrollida, kas selline omandiõigus on kehtivate sõltumatuse reeglite alusel lubatud.
Kõik kutselised töötajad peaksid läbima sõltumatuse reeglite e-õppe kursuse.
Kliendi ja töövõtu aktsepteerimise protsesse kasutatakse selleks, et kontrollida sõltumatuse
terviklikkust.

Lisaks sõltumatuse eeskirjadest kinnipidamise pidevale jälgimisele kontrollitakse ja testitakse igal aastal
valitud töötajate ja juhtide sõltumatust.
31. mai 2017 seisuga kinnitati aktsiaseltsi töötajate vastavust sõltumatuse nõuetele, millele järgnes
valitud töötajate ettevõttesisene testimine ja jälgimine, et kontrollida vastavust sõltumatuse nõuetele ,
mis võeti kokku ja lõpetati 30. novembriks 2017.
Täiendõpe
Kõik aktsiaseltsi audiitorid säilitavad oma kutsekvalifikatsiooni mitmesuguste ettevõttesiseste kursuste
ja hariduslike kursuste kaudu.
Täiendõpe on üks aktsiaseltsi olulisemaid põhimõtteid. See on oluline vahend teadmiste arendamiseks
ning teenuste kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks. Õppetöö elektrooniline sisevõrk on lähtepunkt
tehnilise väljaõppe saamiseks ning juhtimis- ja suhtlemisoskuseid, ettevõtlusökonoomikat ja
konkreetseid tegevusharusid käsitlevate kursuste leidmiseks.
Täiendõppe programm koosneb nii Deloitte võrgustikus kokku lepitud õppetundidest kui ka
välisväljaõppest. Mõned kursused on kohustuslikud, teised aga valikulised, võimaldades audiitoritel ja
audiitoriks õppijatel kokku panna oma vajadustele ja eelistustele vastav õppeprogramm.
Esimestel aastatel hõlmab väljaõpe valdavalt kohustuslikke kursusi tehnilistel teemadel nagu auditi
metodoloogiad ja protsessid. Seejärel aga suureneb valikuline osa, sest töötajate vajadused muutuvad
mitmekesisemaks. Ligikaudu nelja-aastase töökogemuse järel tekib vajadus personaalse lähenemise
alusel kujundatud õppeprogrammi järele.
Kogenumad audiitorid peaksid oma tehnilisi teadmisi pidevalt uuendama ja suurendama. Kontserni
jaoks on oluline arendada ka juhtimis- ja suhtlemisoskuseid. Lisaks muule on võimalik omandada
haridust pikema aja vältel, näiteks ärijuhtimise magistriprogrammide raames. Kehtestatud on
akrediteerimissüsteem, mille kohaselt peab audiitor enne teatavate ülesannete täitmist läbima kohase
koolituse.
Automaatse jälgimissüsteemi kaudu saab kontrollida konkreetse te audiitorite edasijõudmist
ettevõttesiseste ja -väliste kursuste läbimisel. Täiendõpet võetakse arvesse ka audititega tegelevate
töötajate aastahinnangus ja nende arengupotentsiaali hindamisel aktsiaseltsis.
Partnerite tasustamine
Partnereid hinnatakse kord aastas ja sõltuvalt hinnangu tulemusest võib nende tasu muutuda kas
suuremaks või väiksemaks. Partnerite hindamisel võetakse arvesse järgmisi tegureid: kvaliteet,
kompetentsus, ausus, professionaalsus, ettevõtlus, sõltumatus ja vastavus reeglitele.
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Võtmetähtsusega audiitorpartnerite ja töötajate roteerimiseeskirjad
Aktsiaseltsis kehtivad eeskirjad ja protseduurid, mille kohaselt tuleb võtmetähtsusega audiitorpartnereid
ja töötajad hoida rotatsioonis. Audiitortegevuse seaduses määratletud avaliku huvi üksustele (ELi AHÜ)
ja aktsiaseltsi poolt määratletud avaliku huvi üksustele (muu AHÜ) kehtivad erinevad eeskirjad ja
protseduurid. Kohustuslike auditite tegemise eest vastutavad üksikisikud ei tohiks võtmetähtsusega
audiitorpartneritena osutada teenuseid ühele konkreetsele ELi AHÜle kauem kui seitse järjestikust
aastat. Sellised isikud ei tohi osaleda auditeeritud ELi AHÜ üksuse kohustuslikus auditis kolme aasta
jooksul pärast vastavasisulise teenuse osutamist. Muude AHÜde puhul ei tohiks kohustuslike auditite
tegemise eest vastutav üksikisik olla ühe konkreetse muu AHÜ üksuse võtmetähtsusega audiitorpartner
üle seitsme järjestikuse aasta. Selline isik ei tohi uuesti osaleda muu auditeeritud AHÜ üksuse
kohustuslikus auditis, enne kui vastava teenuse osutamisest on möödunud kaks aastat. Kolm aastat
kestva puhkeperioodi jooksul ei tohiks võtmetähtsusega audiitorpartner osaleda auditeeritud üksuse
auditites, viia läbi töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaatust, pidada töövõtumeeskonna või auditeeritud
üksusega nõu tehniliste või tegevusharu puudutavate küsimuste, tehingute võ i sündmuste üle või muul
moel otseselt mõjutada kohustusliku auditi tulemusi.
Ehkki roteerimisnõuete järgimine on ennekõike võtmetähtsusega audiitorpartnerite endi ülesanne,
võttis aktsiaselts kasutusele jälgimisprotsessi, mis analüüsib muu hulgas kliendiportfelle ja kohustuslike
auditite puhul erinevatesse rollidesse määratud üksikisikuid ning võtab arvesse kutseliste audiitorite
pädevust, suutlikkust, töökoormust ja kättesaadavust, et vastavad isikud saaksid adekvaatselt täita
oma kohustusi võtmetähtsusega audiitorpartneritena.
Finantsteave
Aktsiaseltsi auditeerimata kogutulu teenuste osutamise eest perioodil 1. juuli 2017 kuni 30. juuni 2018
on EUR 1,966 tuhat, mida saab grupeerida järgnevalt:
Teenuse kirjeldus
Avaliku huvi üksuste ja sellisesse kontserni kuuluvate isikute, mille
emaettevõtja on
avaliku
huvi
üksus,
raamatupidamise
aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kohustuslike
auditite teenuse osutamise eest saadud tulu.
Teistele isikutele raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud
aastaaruannete kohustusliku auditi teenuste osutamise eest saadud
tulu.
Tulu auditeeritavatele isikutele osutatud teenuste eest, milleks ei ole
audit.
Tulu muudele isikutele osutatud teenuste eest, milleks ei ole audit.
30. juunil 2018 lõppenud perioodi kogutulu

EUR´000
585

1,019
8
354
1,966

Kohustusliku tegevusloa nõue
Audiitortegevuse seaduse kohaselt saavad Eesti Rahandusministeeriumi poolt loodud ja hallatavas
kutseliste
audiitorite
registris
registreeritud
audiitorid
(üksikisikud)
ja
auditiüksused
registreerimisjärgselt eraldi tegevusloa numbri. Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti on kantud registreeritud
audiitorite registrisse numbri 27 all. Register asub aadressil: www.audiitortegevus.ee.

____________
Veiko Hintsov
Juhatuse liige
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LISA nr 1
ELi ja EMPi audiitorühingud
Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunkti de ii-iv kohaselt1
ELi/EMPi liikmesriik (ELi auditi määruse artikkel 13 lõige 2 punkt b alapunkt iii: riigid, kus iga võrgustikku
kuuluv audiitorühing on kvalifitseeritud kohustuslikke auditeid läbi viima või on registreerinud kontori,
administratiivse keskuse või on audiitorühingu peamine tegevuskoht).
Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid läbiviiva audiitorühingu nimi (ELi auditi määruse artikkel 13
lõige 2 punkt b alapunkt ii: iga võrgustikku kuuluva audiitorühingu nimi) .

ELi/EMPi
liikmesriik 2

Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid tegevate audiitorühingute nimi 3

Austria

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Burgenland Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Niederösterreich Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Oberösterreich Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Salzburg Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Schwarz & Schmid Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH
Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH
F.X. Priester GesmbH
Kapferer Frei und Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH
MPD Wirtschaftsprüfungs-GmbH & C o KG

Belgia

Deloitte Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises

Bulgaaria

Deloitte Audit OOD

Horvaatia

Deloitte d.o.o. za usluge revizije

Küpros

Deloitte Limited

Tšehhi Vabariik Deloitte Audit s.r.o.
Taani

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Eesti

Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti

Soome

Deloitte Oy

Prantsusmaa

Deloitte & Associés
Deloitte Marque & Gendrot
Deloitte Marque Gendrot
Anne-Marie Torres C ommissaires aux comptes
Audalian C ommissaire
Audit Aquitaine C ommissariat aux comptes SARL
Auitex

1

E L i määrus 537/2014 s petsiifiliste nõuete s uhtes avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi kohta.
E L i läbipaistvusaruandluse nõue: riigid, kus iga võrgustikku kuuluv audiitorühing on kvalifitseeritud kohustuslikke auditeid läbi
viima või on registreerinud kontori, administratiivse keskuse või on audiitorühingu peamine tegevuskoht.
3
E L i läbipaistvusaruandluse nõue: iga võrgustikku kuuluva audiitorühingu nimi.
2
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ELi/EMPi
liikmesriik 2

Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid tegevate audiitorühingute nimi 3
BEAS
BH Audit
C abinet Barouh, Societe Anonyme D’Expertise C omptable Et De C ommissariat Aux C omptes
C abinet Garnier In Extenso
C abinet Husson Sas Societe D'Expertise C omptable Et De C ommissaires Aux C omptes
C isane
C OGES
C onstantin Associés
C onstantin Entreprises
C onsultants Auditeurs Associés
Davec SAS
DB C onsultants
Durand & Associés
EC A Audit
Espace Audit Et C onseil
Extenso IDF Holding Audit Et C onsulting
Fiduciaire Expertise C ommissariat et Développement
In Extenso Audit
In Extenso Bretagne
In Extenso Centre Est
In Extenso Centre Ouest
In Extenso Charente
In Extenso Dauphine Savoie
In Extenso Dordogne
In Extenso Eure
In Extenso IDF Audit
In Extenso IDF EX&Com Audit
In Extenso IDF Harl Lefort et Associés
In Extenso Ile de France
In Extenso Mont Blanc
In Extenso Nord Audit
In Extenso Nord de France
In Extenso Orne
In Extenso Picardie Ile de France
In Extenso Provence
In Extenso Rhône Alpes
In Extenso SECAG
In Extenso Strasbourg Nord
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ELi/EMPi
liikmesriik 2

Igas liikmesriigis kohustuslikke auditeid tegevate audiitorühingute nimi 3
Jacques Serra et Associés
Laurens Michel Audit
Lesaine, Casteleyn, Lecrocq, Societe D'Expertise Comptable Et D e Commissariat Aux Comptes
MFG Audit
Opus 3.14 Audit Et C onseil
Pierre-Henri Scacchi et Associés
Revi C onseil
Sterenn

Saksamaa

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kreeka

Deloitte C ertified Public Accountants SA

Ungari

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Island

Deloitte ehf.

Iirimaa

Deloitte Ireland - Republic of Ireland

Itaalia

Deloitte & Touche S.p.A.

Läti

Deloitte Audits Latvia SIA

Leedu

Deloitte Lietuva, UAB

Luksemburg

Deloitte Audit

Malta

Deloitte Audit Limited

Holland

Deloitte Accountants B.V.

Norra

Deloitte AS

Poola

Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Deloitte Polska Sp z o.o.

Portugal

Deloitte & Associados, SROC S.A.

Rumeenia

Deloitte Audit S.R.L.

Slovakkia

Deloitte Audit s.r.o.

Sloveenia

Deloitte Revizija d.o.o.

Hispaania

Deloitte, S.L.

Rootsi

Deloitte AB

ÜhendkuningriikDeloitte LLP
Deloitte Gibraltar Limited
Deloitte NI Limited
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Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunkti iv kohaselt
Võrgustikku kuuluvate auditi firmade poolt raamatupidamise aasta- ja konsolideeritud aruannete
kohustusliku auditi teostamisest saadud kogukäive– € 2 miljardit.4

4

T egemist on hinnangulise summaga, mille määramisel lähtuti asjakohaste andmete kogumisel tehtud parimast pingutusest. Teatavad
D eloitte audiitorühingud, mis on registreeritud kohustuslike auditit e tegemiseks oma liikmesriigis, pakuvad kohustusliku auditi
tegemise teenuseid ja muid audiitor-, kindlustandvaid ja auditiväliseid teenuseid. D eloitte püüab koguda konkreetseid andmeid iga
E L i/EMPi Deloitte audiitorühingu kohustuslike auditite tegemise kä ibe kohta, aga mõningatel juhtudel hõlmavad kogutud andmed ka
muudest teenustest saadud käivet. Siin esitatud käivete summad on toodud s eisuga 31. mai 2018, välja arvatud üksikud juhud, kus
D eloitte audiitorühingu majandusaasta lõppeb erineval ajal või kus ühing pole vastava perioodi aruandlust veel vormistanud. Sellistel
juhtudel on käibed esitatud asjassepuutuva majandusaasta või s ellele eelnenud majandusaasta kohta. Nende liikmesriikide puhul,
kus ei kasutata eurot, on eurodes esitatud summa teisaldamisel kasutatud ajavahemikus 1. juuni 2017 kuni 31. mai 2018 kehtinud
kes kmist vahetuskurssi.
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LISA nr 2
30. juunil 2018 lõppenud 12-kuulise aruandeperioodi jooksul Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti
poolt auditeeritud avaliku huvi üksuste loetelu

Nimi
Swedbank AS
Swedbank Life
Insurance SE
Swedbank P&C
Insurance AS
Pro Kapital Grupp AS

Registrikood

Varade maht (TEUR)

Müügitulu (TEUR)

10060701

10,568,000

3,671,000

10142356

584,541

46,970

11269248

83,250

81,206

10278802

175,158

12,077
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De loitte
pak ub
audiitor-,
m ak su-,
juriidiliseja
finantsnõustamisteenuseid arvukates tegevusharudes nii avaliku
k ui e rasektori k lie ntidele. Enam k ui 150 -s riigis paiknevad
De loitte’i liik m nesfirmad m oodustavad globaalse haardega
võrgustiku, m is pak ub tööd üle 264 000-le om a valdkonna
profe ssionaalile.
De loitte’i töötajate ühisjooneks on k oostööd soodustav
töök ultuur, m is väärtustab ausust, pühe ndumust ja
k ohusetunnet nii k lie ntide k ui k olleegide suhtes ning hindab
k õrgelt k ulutuuride m itm ekesisusest tule ne vat sün e rgiat.
De loitte’i töötajaid üm britseb k e skkond, m is pakub pidevaid
are nguvõimalusi,
e rine vaid
k ogemusi
ning
rik k alikke
k arjäärivõimalusi. De loitte ’i profe ssionaalid on pühendunud
k ollektiivse vastutuse tugevdamisele, avaliku usalduse loomisele
ning oma kogukonnale positiivse mõju avaldamisele.
De loitte tähistab ühte või mitut Deloitte Touche Tohmatsu’t, mis
on UK piiratud vastutusega äriühing ja se lle liikmesfirmade
võrgustikku, k us iga liik mesfirma on juriidiliselt e raldiseisev ja
sõltumatu e tte võte. De loitte Touche Tohmatsu ja tema
liik m esfirmade juriidilise struk tuuri de tailset k irje ldust vaata
www.de loitte .e e
© 2018 Deloitte Eesti
13

