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Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti juhtkonna sõnum 
Selles aruandes kirjeldatakse praktikat ja protsesse, mida Aktsiaselts Deloitte 
Audit Eesti praegu rakendab vastavalt audiitortegevuse seadusele ja Euroopa 
Liidu määrusele 537/2014 avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõuete 
kohta. 
 

Igasugune aruandes esitatud teave puudutab Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti 
olukorda 30. juuni 2019 seisuga, kui pole indikeeritud teisiti. 
 
Deloitte'is on auditeerimise kvaliteet meie kultuuris sügavalt juurdunud. Meie 
kompromissitu pühendumus kvaliteedile pole mitte ainult see, mida teeme, 
vaid see, mis määratleb, kes me oleme. Teeme märkimisväärseid 
investeeringuid tuleviku muutmiseks tehnoloogiate ja oma profesionaalide 
arendamise kaudu. See toetab ka meie veendumust, et mitmesuguste erialaste 
oskuste lisamine auditisse muutub auditi kvaliteedi jaoks üha olulisemaks. 
 

Oleme väga teadlikud oma kohustusest osutada auditeerimisteenuseid, mis 
vastavad praeguse keskkonna väljakutsetele ja keerukustele ning vastavad 
ametialastele ja regulatiivsetele standarditele. Oleme pühendunud enamale kui 
lihtsalt väljakutsetele ja ootustele vastamisele. Meie soov on püsitada 
tipptaseme standardid ametile. Selle eesmärgi saavutamiseks on meie 
pühendumus auditeerimise kvaliteedile selgemõtteline. 
 

COVID-19 – kriisis juhtimine 
 

Märtsis, kui COVID-19 tulenevad kaitsemeetmed jõustusid, viisime kõik oma 
inimesed kaugtööle. Pidime kohandama uusi tööviise. Samuti pidime 
langetama raske otsuse, paludes töötajatel majanduslike vastutulekuid teha, et 
aidata kaitsta töökohti ja ettevõtte pikaajalist finantsstabiilsust. 
 
COVID-19 mõju avaldumisel 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.  
 

 

Lugupidamisega 
 
Kristine Jarve 
 
juhatuse liige 
 
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti 
  

 

 



2020 Läbipaistvusaruanne | Deloitte võrgustik 

3 
 

Deloitte võrgustik  

Deloitte Eesti: juriidiline ja omanikestruktuur 

Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti on ühendatud Deloitte 
võrgustikuga Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
liikmesfirma Deloitte Central Europe Holdings Limited 
kaudu. Deloitte Central Europe, koos Deloitte 
Prantsusmaa, Deloitte Saksamaa, Deloitte 
Luksemburg ja Deloitte Austria on aktsionärid 
Deloitte DCE GmbH (“DCE”), mis on samuti ettevõtte 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited liige. DCE eesmärk 
on edendada koostööd aktsionäride kui ülemaailmse 
Deloitte’i võrgustiku liikmete vahel. DCE ei osuta 
erialaseid teenuseid ega tegele äritegevusega. 
 
Aktsiaseltsi Deloitte Audit Eestile viidatakse selles 
aruandes kui “Deloitte Eestile” ja Deloitte Central 
Europe Holdings Limitedile on selles aruandes 
viidatud kui “Deloitte Central Europe”. Deloitte 
Central Europe on piirkondlik üksuste organisatsioon, 
mis on koondunud katusorganisatsiooni Deloitte 
Central Europe Holdings Limited alla.  
 

Deloitte Eesti tegutseb aktsiaseltsina, mis on asutatud 
Eesti seaduste kohaselt, registreeritud asukohaga 
Kaarli pst 1 // Roosikrantsi 2, 10119, Tallinn, Eesti ja 
registrikoodiga 10687819. 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: 
 
 AB-le Swedbank Clients kuulub 315 nimiaktsiat, 

mis moodustavad 75% aktsiakapitalist; 
 Eesti seaduste alusel asutatud äriühingule 

Aktsiaselts Deloitte Advisory kuulub 100 
nimiaktsiat, mis moodustavad 23,81% 
aktsiakapitalist; 

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

Võrgustiku kirjeldus 

Deloitte võrgustik 
Deloitte võrgustik on globaalselt ühendatud liikmesfirmade ja nende sidusettevõtete võrgustik, mis tegutseb 
rohkem kui 150 riigis ja territooriumi üle kogu maailma. Need eraldiseisvad ja iseseisvad liikmesfirmad 
tegutsevad ühise kaubamärgi all. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL või Deloitte Global) 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited on UK määratud vastutusega. DTTL täidab oma liikmesettevõtete ja nende 
tütarettevõtete koordineerivat rolli, nõudes eeskirjadest ja protokollidest kinnipidamist eesmärgiga edendada 
Deloitte'i võrgus püsivalt kõrget kvaliteeti, professionaalset käitumist ja teenindust. DTTL ei paku ise klientidele 
teenuseid ega juhi, halda, kontrolli ega oma osalust üheski liikmesfirmas või liikmesfirma tütar- või 
sidusettevõttes. Rohkem informatsiooni Deloitte võrgustiku kohta leiate siit: About Deloitte1.

                                                
1 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html
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Deloitte Eesti: juhtimine – tegevjuhtkond 

Deloitte Eesti tegutseb Eesti seaduste alusel asutatud aktsiaseltsina, mille registrijärgne asukoht on Kentmanni 
4, 10119 Tallinn ja registrikood 10687819. 

Deloitte Eesti juhatus ja nõukogu vastutavad auditi ja kindlustandvate teenuste juhtimise ja järelevalve eest. 
Konkreetsed kohustused hõlmavad kohustusliku auditi ja kindlustandvate teenuste äristateegia kinnitamist, 
kohalike äriplaanide finantsaspektide kinnitamist. 

Järgnevad on Deloitte Eesti juhatuse ja nõukogu liikmed, kes valiti vastavalt nõukogu ja aktsionäride 
üldkoosoleku poolt 3 ja 5 aastaks (30. oktoobri 2020 seisuga): 

Deloitte Eesti – juhatuse liikmed 

Erki Usin, vandeaudiitor 

Kristine Jarve 

Deloitte Eesti – nõukogu 

Igor Rodin, esimees 

Saulius Bakas 

Gavin Flook 

 

Deloitte Eesti tippjuhid vastutavad kogu oma tegevuse vältel auditeerimise kvaliteedi üldeesmärgi, sealhulgas 
kohaldatavate kutsestandardite ja regulatiivsete nõuete järgimise eest. Deloitte Eesti strateegia töötatakse 
välja kooskõlas Deloitte võrgustiku jaoks kehtestatud üldise strateegilise suunaga. 

  



2020 Läbipaistvusaruanne | Deloitte võrgustik 

5 
 

Meie eesmärk ja pühendumus: usalduse tekitamine 
Deloitte Eestis on meie eesmärk avaldada olulist mõju. Auditi ja muude kindlustandvate teenuste jaoks 
tähendab see keskendumist sõltumatute ja kvaliteetsete auditite läbiviimisele ning usalduse tekitamisele 
kapitaliturgudel meie aruannete kaudu. See eeldab, et me peaksime pidevalt arendama võimekust, et toetada 
kvaliteetsete auditite teostamist ja anda juhtiv panus audiitori kutse tuleviku kujundamisse.  
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Mida Deloitte audit ja muud kindlustandvad teenused 
toovad kapitaliturgudele

Auditi ja muude kindlustandvate teenuste 
transformatsioon 

Olles oluline tuleviku elukutse ja selleks, et tagada 
jätkusuutlik praktika, on kriitilise tähtsusega, et 
see areneks tehnoloogia ja ühiskonna muutuste 
tempos. Selle eesmärgi saavutamine on Deloitte 
auditi ja muude kindlustandvate teenuste 
transformatsiooni algatus, mida hetkel arendab ja 
juurutab Deloitte Eesti, Deloitte Eesti 
ainuvastutusel. 

Auditi ja muude kindlustandvate teenuste 
transformatsioon on Deloitte spetsialistide 
töökorralduse oluline areng kogu võrgustikus ja 
hõlmab endas: 

Deloitte 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 muutuva 
keskkonnaga 

 

 

Auditi töövõtu aktsepteerimine ja jätkamine 

Delotte Eestil on olemas detailsed eeskirjad ja 
protseduurid potentsiaalsete klientide ja töövõttude 
vastuvõtmiseks ning töövõttude riski hindamiseks. 
Need eeskirjad ja protseduurid on välja töötatud 
eesmärgiga, et Deloitte Eesti aktsepteerib töövõtte 
ainult siis, kui: 

 On võimeline töövõttu teostama ning sealhulgas 
on selleks aega ja muid ressursse. 

 On võimeline järgima kõiki asjakohaseid 
eetikanõudeid ja kutsestandardeid, sealhulgas 
sõltumatuse ja huvide konfliktide hindamise ja 
kaalutluste kohta. 

 On arvestatud potentsiaalse kliendi projekti 
meeskonna ülesande täitmise võimekuse ja 
sõltumatusega. 
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Õppe ja arengu algatused 

Auditi ja muude kindlustandvate teenuste 
transformatsiooni algatuse keskmes on 
mitmesugused Deloitte talendi- ja õppimiskogemuse 
erinevad täiustused: 

Deloitte’i muudetud lähenemisviis auditi 
teostamisele võimaldab meie spetsialistidel kasutada 
täpsemat analüüsi, rakendada uusimaid tööriistu, 
tehnoloogiaid ja kriitilisemat mõtlemist, kulutada 
rohkem aega professionaalse hinnangu 
rakendamisele ning saada sügavamat mõistmist 
kliendi ärist ja tööstusest – see kõik aitab kaasa 
paremale auditi kvaliteet ja parem kogemus meie 
inimestele.  

Deloitte on teinud suuri investeeringuid meie 
andekusse ja õppimisstrateegiatesse ning muutnud 
tehnilise auditi õppekava taseme nõutava oskuse 
arendamiseks: 

 Põhimõtteliselt on meil audiitoritele ühne 
kohustuslik auditi tehnilise õppe õppekava, mis 
on suunatud õppijatele taseme järgi, kasutades 
dünaamilist segu reaalajas juhendajate 
juhitavatest ja digitaalsetest tellitavatest 
kursustest ning tööalastest tegevustest. 

 Kõik klienditeeninduse spetsialistid peavad 
struktureeritud formaalsete õppeprogrammide 
kaugu läbima igal aastal vähemalt 40 tundi 
täiendõpet, näiteks sise-või väliskursuste, 
seminaride või e-õpe, mis hõlmab kõiki 
kompetentsimudeli valdkondi (nt jagatud 
pädevused, funktsioonispetsiifilised tehnilised 
pädevused ja pädevused 
spetsialiseerumisvaldkondades).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deloitte on loonud ka konkreetsed 
õppimisvõimalused audititööga tegelevatele 
spetsialistidele, et toetada nende teadmisi ja 
arusaamist audiriprotsessist. Tõhustatud 
projektijuhimine, mis on peamine ülesanne 
audititööde teostamiseks, on lisatud iga-aastastesse 
arenguprogrammidesse. Deloitte Eesti ametialase 
arenguprogrammi eesmärk on aidata partneritel ja 
teistel spetsialistidel säilitada ja suurendada oma 
ametialast pädevust ning tagada auditi teostamise 
järjepidevuse. Tööalase arengu täiendamiseks pakub 
Deloitte Eesti ametlikke täiendõppe programme 
asjakohastes õppevaldkondades vastavalt Deloitte 
Eesti auditi õppekavale.  

Esimestel aastatel koosneb enamik koolitusi 
kohustuslikest kursustest tehnilistel teemadel, 
sealhulgas auditimeetodid ja –protsessid, kuid pärast 
seda suureneb valikuline osa, kuna individuaalsed 
vajadused muutuvad mitmekesisemaks. Ligikaudu 
nelja aastase kogemuse järgi on nõutav individuaalne 
õppeprogramm.  

Automatiseeritud jälgimissüsteemi kaudu on võimalik 
kontrollida sise- ja väliskursuste olekut, mida järgib 
individuaalne audiitor. Täiendusõpe on samuti tegur, 
mida võetakse arvesse audiitorite iga-aastasel 
hindamisel ja nende kasvupotentsiaali hindamisel. 
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Deloitte University 

Deloitte arendab aktiivselt oma spetsialistide 
kollektiivseid teadmisi ja oskusi kogu maailmas, 
jätkades investeerimist Deloitte’i ülikoolidesse (DU). 
Need on tipptasemel õppe- ja arenduskeskused, mis 
on keskendunud Deloitte’i kultuurile ning mille juured 
on seotud seotuse ja juhtimise põhimõttega ülimalt 
kasvavas õpikeskkonnas.2 

 

                                                
2 Lisateavet Deloitte’i ülikoolide kohta leiate Globaalse Mõju Aruandest.  

Partnerite tasustamine 

Kõikidelt professionaalidelt oodatakse kvaliteetsete 
auditite läbiviimist ja see põhimõte on kinnistatud üle 
Deloitte võrgustiku. Auditi kvaliteet on vundamendiks 
iga töö teostuse tasemel, mille põhjal mõõdetakse 
professionaalide üldhinnanguid. 

Kooskõlas Deloitte poliitikaga, Deloitte Eesti 
partnereid hinnatakse kord aastas ja sõltuvalt 
hinnangu tulemusest võib nende tasu muutuda kas 
suuremaks või väiksemaks. Konkreetselt võetakse 
partnerite hindamisel arvesse järgmisi tegureid: 
kvaliteet, kompetentsus, ausus, professionaalsus, 
ettevõtlus, sõltumatus ja vastavus reeglitele.  

  

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
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Meie teostatavad kvaliteetsed auditid 
Hästi edastatud kvaliteetse auditi kogemus annab auditikomiteedele, investoritele ja teistele ettevõtete 
sidusrühmadele (kuid mitte ainult): 

 Asjaoludele vastava auditiaruande. 

 Uuendusi auditi teostamisel. 

 Rohkem teadmisi oma ettevõtte kohta, kui protsessi alguses. 
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Välis- ja siseauditi kvaliteedi monitoorimine  

Auditi kvaliteedi jälgimine ja mõõtmine 

Järjepidev keskendumine auditi kvaliteedile on 
Deloitte kaubamärgi jaoks võtmetähtsusega. On 
äärmiselt oluline, et Deloitte auditit teostatakse ühtse 
tasemega ja kvaliteetselt, kus iganes maailmas seda 
tehakse. 

Auditi kvaliteedi jälgimise ja mõõtmise (AKJM) 
programmi eesmärgid on järgmised: 

 Muuta auditi kvaliteedi jälgimise, mõõtmise ning 
auditi puuduste kõrvaldamise viise; ja 

 Parandada kvaliteedikontrolli sisemist süsteemi, 
mida kõik Deloitte võrgustiku liikmed järgivad 

 

AKJM programm on suunatud: 

 Pidevale, järjekindlale ja põhjalikule lõpetatud ja 
töös olevate töövõttude jälgimisele 

 Puuduste põhimõttelisele mõistmisele ja 
parandusmeetmete õigeaegsetele 
rakendamistele kõikide liikmesfirmade poolt 
järjepidevalt 

 Auditi kvaliteedi aruandluse peamiste meetmete 
suuremale läbipaistvusele ja ühtlasele tasemele

Deloitte Eesti järgib sisekultuuri edendamise 
eeskirjasid ja protseduure, lähtudes tõdemusest, 
et kvaliteet on number üks prioriteet. Deloitte 
Eesti keskendub professionaalsele tipptasemele, 
mis on aluseks auditi kvaliteedi järjepidevaks 
saavutamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Multidistsiplinaarne mudel 

Audit on Deloitte kaubamärgi alus. Lisaks auditeerimisele ja muudele kindlustandvatele teenustele on 
Deloitte Eestis konsultatsiooni, finantsnõustamise, riskinõustamise ning maksu- ja juriidilise tegevuse 
osakonnad. Viie erineva ettevõtte mitmekesisus on üks kvaliteetsete auditite peamisi eristajaid, kuivõrd kõik 
eelmainitud ettevõtted kuuluvad ühe kaubamärgi alla (multidistsiplinaarne mudel). 

Multidistsiplinaarse auditi mudeli eeliste hulgas: 

 Tööstuse ülevaadet on võimalik arendada mitme objektiivi kaudu, mis aitab audiitoritel paremini mõista 
auditite läbiviimisega seotud äririske. 

 Auditipraktikal on kohene juurdepääs spetsialiseertud ressurssidele ja muude ärivaldkondade 
asjatundlikkusele. See edendab auditi kvaliteeti, kuna audiitorid saavad kasutada nõuandvate 
spetsialistide teadmisi, kes on osavad valdkonnas, mis ei ole sageli audiitoritele omane. 

 Mitmekesine organisatsioon aitab meelitada ja hoida peamisi talente. 
 Auditi protsesside, tehnoloogiate jms uuendamiseks on võrgus olemas intellektuaalne kapital. 

Negatiivse kvaliteediga sündmused võivad mõjutada Deloitte’i kaubamärki tervikuna. Selliselt on kõigil 
Deloitte´i mitte-auditi teenusliinidel ühine ja kindel huvi toetada auditi kvaliteedi initsiatiive. 
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 Järjepidev monitoorimine 
Deloitte Eesti pidev auditi kvaliteedi jälgimine aitab 
kiiremini tuvastada ja reageerida töös olevatele auditi 
probleemidele, mis soodustab õigeaegseid lahendusi 
ja reaalajas tehtavaid parandusmeetmeid, mille 
saavutavad: 

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

 Spetsiifiliste kontrollide programm, mis abistab 
Deloitte Eesti auditi kvaliteedijuhte hindamaks 
tööde progressi ja tuvastama võimalikke 
probleeme töös olevates projektides. 
 

 

 Töövõttude ülevaatused 

Töövõttude ülevaatuste (sisepraktika ülevaatused) 
põhikomponendid on järgmised: 

 Riskitaseme põhine töövõttude valik arvestades 
kõiki suuremaid tööstusharusid, mida Deloitte 
Eesti teenindab. 

 Kohustuslik modereerimispaneel auditite 
tulemuste ja töövõttude hinnangute ühtlase 
taseme tagamiseks. 

 Välispartnerid ja asetäitjad, kes kontrollivad 
praktikaülevaateid, et suurendada ülemaailmset 
ühtset kõrget taset. 

 Sobivate inimressursside (nii Deloitte Kesk-
Euroopa kui ka muude Deloitte geograafiliste 
piirkondade seast) leidmine, kellel on õiged 
kogemused ja valdkonna teadmised, sealhulgas 
kesksete kontrollrühmade moodustamine. 
 

 Kvaliteedikontrolli süsteem (KKS) 

KKS sisaldab arvukalt elemente, näiteks peamiste KKS 
protsesside ja kontrollide dokumenteerimine ning 
KKS töö efektiivsuse testimiseks vajalike 
protseduuride läbiviimine, sealhulgas põhjaliku KKS 
ülevaatusprogrammi täitmine. 

Koos teiste mõõdikutega aitavad auditi 
kvaliteedinäitajad (AKN) veelgi Deloitte Eestit auditi 
kvaliteedi tegevuskavade väljatöötamisel ja jälgimisel 
ning auditi kvaliteedi teekonna edenemisel. AKN on 
integreeritud käimasolevate auditi kvaliteedi 
jälgimise ja mõõtmise (AKJM) tegevustega. 

Lisaks sellele on auditi tegevuse nõuetekohane 
ajastamine ja järjestamine, sealhulgas tehtud töö 
õigeaegne ülevaatus ja tuvastatud küsimuste 

lahendamine, on tihedalt seotud kvaliteetsete 
audititega. Auditi kvaliteedi vahe-eesmärgid on ette 
nähtud projektijuhtimises töövõtumeeskondade 
järjepidevuse suurendamiseks, efektiivsema töövõtu 
ajakava koostamiseks ja vajaliku tähelepanu 
pööramiseks töövõtumeeskonna koostamisele, 
sealhulgas määratud ressursside piisavuse ja 
asjatundlikkuse hindamiseks. 

 

 

 Põhjuslike tegurite analüüs ja parendamine 
Auditi kvaliteedi tagamisel on oluline keskenduda 
pidevale parendamisele. Auditites esinevate 
puuduste mõistmine on oluline tõhusate 
parendamismeetmete kavandamisel, et kõrvaldada 
puudused. Lisaks võetakse kasutusele täiendavad 
meetmed, kui auditi käigus tehakse kindlaks auditi 
töövõtus esinevad puudused. Deloitte Eesti on 
koostanud auditi kvaliteedikava, mis näeb ette 
peamiste auditi prioriteetide tõhusad rakendamise ja 
jälgimise võtted. 

 

 

 Välised kontrollid 

Lisaks Deloitte Eesti enda auditi kvaliteedi jälgimisele, 
teostab välist kontrolli Audiitortegevuse järelevalve 
nõukogu. Viimane kvaliteedi tagamise kontroll, 
vastavalt Euroopa Liidu määruse 537/2014 artikli 26 
avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit käsitlevate 
erinõuete kohta, viidi läbi ja lõplik otsus tehti 27. 
August 2019. 

Kinnitus sisemise kvaliteedikontrolli süsteemi 
toimimise tõhususe kohta 

Kinnitame, et oleme veendunud, et meie sisemised 
kvaliteedikontroll ja-süsteemid on tugevad, toimivad 
tõhusalt ja võimaldavad meil hõlpsasti tuvastada mis 
tahes valdkonnad, mida on võimalik täiustada. 
Püüame pidevalt täiustada meie äritegevuse kõiki 
aspekte ja kasutame kontrolli tulemusi, muid sisemisi 
ülevaatuseid ja väliseid regulataatorite kontrolle, et 
täiustada meie kvaliteedikontrolli süsteemi. 
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Organisatsioonilised 
võimalused, mida loome 
Deloitte’i kultuur ja meie õppeprogrammide 
kujundus seavad esiritta meie inimesed. Deloitte’i 
spetsialistid on tehniliselt kursis kõrge eetika, 
aususe, profesionaalse skeptilisuse ja 
objektiivsusega ning pidevalt arenevad. 

Deloitte on pühendunud oma inimeste 
arendamisele ja nende karjääri kiirendamisele, 
luues elukestva õpikeskkonna. Edendame auditi 
haridust, oskuste omandamist ja paindlikke 
karjäärivõimalusi, mis meeldivad tulevastele 
audiitoritele. 

Lisaks annavad aluse meie pühendumusele auditi 
järjepidevuse tagamisele operatiivne distsipliin, 
meie ettevõtte tõhus juhtimine ja ainulaadse 
lähenemisviisi väljatöötamine auditite tegemist, 
mida nimetatakse Deloitte viisiks.  

Me juhime jätkusuutlikku auditi- ja muude 
kindlusandvaid teenuseid, mis hüvitab oma 
inimestele õiglaselt hüvitist ja rahastab jooksvaid 
investeeringuid meie ärisse.  
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Sõltumatus, eetika ja täiendav teave 

Deloitte Eesti sõltumatus 

 Määrab sõltumatuse põhimõtted ja protseduurid, mis põhinevad kutseliste arvestusekspertide 
eetikakoodeksil, mille on välja andnud Rahvusvaheline arvestusekspertide eetikanormide 
nõukogu. Viib läbi sõltumatuse kvaliteedikontrolli täieliku ülevaatuse kolmeaastase tsükliga; 
tsükliväliste aastate iga-aastased fokusseeritud ülevaated ja põhjalikud järelkontrollid vastavalt 
vajadusele. 

 Teostab ettevõtete pidevat jälgimist, mis võimaldab täiustada eeskirju, kvaliteedikontrolli, 
vahendeid ja tugitegevusi. 

 Rakendab infosüsteeme ja andmebaase, et toetada professionaalide isiklike ja kutsealaliste 
sõltumatuse nõuete järgimist, sealhulgas finantshuvid ja osutatavate teenuste ulatuste 
määramist. 

 Toetab sõltumatuse teadlikkust perioodiliste sõnumite ja teadete kaudu ning suuniste, õpetuste 
ja juhiste väljatöötamise kaudu. 
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Deloitte Eesti sõltumatus 

Deloitte Eestil on eeskirjad ja protseduurid, mis on 
loodud vastavuse tagamiseks sõltumatusega seotud 
kutsestandarditega. Need eeskirjad ja protseduurid 
põhinevad kutseliste arvestusekspertide  
eetikakoodeksil, mille on välja andnud 
Rahvusvaheline arvestusekspertide  eetikanormide 
nõukogu, ning neid on vajaduse korral täiendatud, et 
kajastada täiendavaid riiklikke või piirkondlikke 
nõudeid, mis võivad olla eeskirjast piiratumad. 
Deloitte Eesti juhtkond tugevdab sõltumatuse ja 
sellega seotud kvaliteedikontrolli standardite 
järgimise olulisust, seades sellega sobiva tooni 
juhtkonna tasemel ja kinnistades selle olulisust 
Deloitte Eesti professionaalsetes väärtustes ja 
kultuuris. Vastu on võetud strateegiad ja 
protseduurid sõltumatuse olulisusest teavitamiseks 
partneritele, teistele spetsialistidele ja 
tugitöötajatele, rõhutades igaühe vastutust 
sõltumatusnõuete mõistmise ja täitmise eest. 
 
Kvaliteedikontrolli süsteemi põhielemendid, mida 
Deloitte Eesti rakendab vastavalt eeskirjadele, on 
järgmised: 

 Töövõttude aktsepteerimine ja jälgimine 
 Rotatsiooni nõuete jälgimine 
 Ärisuhete hindamine ja jälgimine 
 Sõltumatuse äriprotsesside tööriistade, 

sealhulgas Deloitte’i ettevõtete otsingu ja 
vastavuse süsteemi, globaalne sõltumatuse 
jälgimissüsteemi, iga-aastaste sõltumatuse 
kinnituste ja konsultatsiooniprotseduuride 
kasutamine sõltumatuse nõuete täitmise 
jälgimiseks 

 Protseduurid sõltumatuse nõuete 
mittevastavuste tuvastamiseks ja analüüsimiseks 
ning nendega seotud distsiplinaarmeetmete ja 
toimingute rakendamiseks 

 Sõltumatusega seotud õpe ja kommunikatsioon 
 Sõltumatuse süsteemide ja kontrollide eest 

vastutuse määramine 
 Aasta jooksul viidi läbi sõltumatuse vastavuse 

sisekontroll ja aruanne anti välja 29. novembril 
2019. 

 

 

 

 

 

Auditipartnerite ja professionaalide rotatsioon 

Deloitte Eesti rakendab eeskirju ja protseduure, mis 
nõuavad peamiste auditipartnerite ja töötajate 
rotatsiooni. Need erinevad avaliku huvi üksuse, nagu 
see on määratletud audiitortegevuse seaduses („EL 
AHÜ”), või isikute puhul, mida Deloitte Eesti 
määratleb avaliku huvi üksusena („muu AHÜ”). 
Kohustusliku auditi läbiviimise eest vastutavad isikud 
ei tohiks peamise auditipartneri ametikohal 
teenindada Euroopa Liidu avaliku huvi üksust kauem 
kui seitse aastat järjest. Nad ei osale uuesti 
auditeeritud EL AHÜ kohustuslikus auditis enne, kui 
sellise teenuse lõppemisest on möödunud kolm 
aastat. Muude AHÜ-de puhul ei tohiks kohustusliku 
auditi läbiviimise eest vastutavad isikud teenindama 
teist AHÜ-d üle seitsme järjestikuse aasta peamise 
auditipartneri positsioonil. Nad ei osale uuesti 
auditeeritava teise AHÜ kohustuslikus auditis enne, 
kui pärast sellise teenuse lõppemisest on möödunud 
kaks aastat. Kaheaastase 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 
jälgimisprotsessi, mis hõlmab muu hulgas 
kliendiportfellide ja erinevates rollides kohustuslikult 
auditeeritud isikute analüüsi, võttes arvesse 
asjakohast pädevust, suutlikkust, töökoormust ja 
vandeaudiitorite võimekust, et võimaldada neil 
isikutel asjakohaselt täita oma kohustusi peamiste 
auditipartneritena. 
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Deloitte Eesti eetika 

Deloitte Eesti haldab põhimõtteid ja protseduure, mis on välja töötatud selleks, et anda piisav kindlus, et selle 
spetsialistid järgivad asjakohaseid eetikanõudeid. 

Deloitte Eesti pakutavate auditi ja muude kindlustandvate teenuste eetikanõuded on kooskõlas 
audiitortegevuse seadusega. Deloitte Eesti täidab ka Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC) 
Eetika Komitee poolt välja antud Raamatupidajate Kutse-eetika Koodeksisist. Kui siseriiklikud kutsenõude 
põhimõtted ja protseduurid on rangemad, järgib Deloitte Eesti kehtivat audiitortegevuse seadust.  

Deloitte Eesti nimetas eetikavaldkonna ametniku, kes on kogenud partner, kellel on otsene juurdepääs 
tegevjuhile ja liikmesettevõtete juhtorganile. Lisaks on Deloitte Eesti välja töötanud ja juurutanud oma 
käitumisjuhendi, mis kirjeldab kriitiliselt professionaalset käitumist, mis kajastab kohalikke tavasid, eeskirju ja 
juriidilisi nõudeid.  

Deloitte Eesti pakub suhtluskanaleid, mille kaudu partnered, teised spetsialistid ja tugipersonal saavad eetiliste 
probleemide ja olukordade osas nõu pidada ning neist teada anda. Deloitte Eesti tugevndab oma pühendumust 
eetikale ja terviklikkusele suhtlusvahendite, õppeprogrammide, vastavusprotsesside ja mõõtesüsteemide abil. 
Lisaks nõuab Deloitte Eesti, et kõik partnered, teised spetsialistid 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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Audiitori kutse tuleviku kujundamine 
Juhtkondadel, auditikomiteedel, investoritel, reguleerivatel asutustel ja standardi väljatöötajatel on kõigil 

kriitiline roll auditite teostamise keskkonna kujundamisele. Püüame suhelda nende osapooltega nii formaalselt 

kui ka mitteformaalselt, et jagada, pakkuda ja arutada ideid eesmärgiga tagada auditi ja muude 

kindlustandvate teenuste asjakohasus kapitaliturgudel. 
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We strive to engage with these parties, both formally and informally, to share, offer and debate ideas that foster our 
collective ambition to ensure the ongoing and growing relevance of audit and assurance to the capital markets. 

Lisad 
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Lisa A | ELi ja EMPi audiitorühingud 

Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunktide ii-iv kohaselt 

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 Iga liikmesriigi kohustuslikke auditeid tegevate audiitorühingute nimi 

Austria Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Deloitte Burgenland 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 CVBA / SCRL 

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 AS Deloitte Audit Eesti 

Soome Deloitte Oy 

Prantsusmaa Deloitte & Associés 

Deloitte Marque & Gendrot 

Audalian Commissaire 

BEAS 

Cisane 

Constantin Associés 

Constantin Entreprises 

D.B. Consultant 

ECA Audit 

Jacques Serra et Associés 

Laurens Michel Audit 

Opus 3.14 Audit et Conseil 

Pierre-Henri Scacchi et Associés 

Revi Conseil 

Saksamaa Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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ELi/EMPi liikmesriik Iga liikmesriigi kohustuslikke auditeid tegevate audiitorühingute nimi 

Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Kreeka Deloitte Certified Public Accountants S.A. 

Ungari Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

Island Deloitte ehf. 

Iirimaa Deloitte Ireland LLP 

Itaalia Deloitte & Touche S.p.A. 

Läti Deloitte Audits Latvia SIA 

Liechtenstein Deloitte (Liechtenstein) AG 

Leedu Deloitte Lietuva, UAB 

Luksemburg Deloitte Audit 

Malta Deloitte Audit Limited 

Holland Deloitte Accountants B.V. 

Norra Deloitte AS 

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 

Slovakkia Deloitte Audit s.r.o. 

Sloveenia Deloitte Revizija d.o.o. 

Hispaania Deloitte, S.L. 

Rootsi Deloitte AB 

Ühendkuningriik Deloitte LLP 

Deloitte Limited 

Deloitte N.I. Limited 

 

Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti b alapunkti iv kohaselt 

Võrgu liikmeks olevate audiitorühingute kogukäive, mis tuleneb aasta- ja konsolideeritud finantsaruannete 

kohusutlikust audisist: 2,1 miljardit eurot.3 

  

                                                
3 Summa tähistab hinnangut, mis on määratud nende andmete kogumise parimate jõupingutuste põhjal. Teatavad Deloitte 
audiitorfirmad, kes on registreeritud vastavas liikmesriigis kohustuslikku auditit läbi viima, osutavad kohustusliku auditi teenuseid ning 
muid auditi-, kinnitus- ja muid auditeerimisteenuseid. Kui Deloitte püüdis koguda konkreetse kohustusliku auditi käivet iga ELi / EMP 
Deloitte audiitorettevõtte kohta, on teatud juhtudel lisatud käibe muudest teenustest. Siia kuuluvad käibesummad on 31. mai 2020 
seisuga, välja arvatud piiratud arv juhtumeid, kus Deloitte audiitorühingul on majandusaasta lõpp erinev või ta pole selle perioodi 
aruandeid veel lõpule viinud. Sellistel juhtudel on käibesummad vastava majandusaasta või sellele eelnenud majandusaasta kohta. Kui 
liikmesriigis kasutatakse muud valuutat kui eurot, teisendati eurodes väljendatud summa, kasutades ajavahemikul 1. juuni 2019 kuni 
31. mai 2020 kehtinud keskmist vahetuskurssi. 
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Lisa B | Finantsinformatsioon 

Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti k alapunktide i-iv kohaselt 

Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti käibe jaotus ajavahemikul 1. juuli 2019 kuni 30. juuni 2020: 

Käive EUR 

Kohustuslik audit (AHÜ või AHÜ-de tütarettevõtted) 650,873 

Kohustuslik audit (mitte-AHÜ või mitte-AHÜ-de tütarettevõtted) 611,904 

Muud teenused, mis ei ole audit (auditeeritud AHÜ või AHÜ-de 
tütarettevõtted) 

6,700 

Muud teenused, mis ei ole audit (muud ettevõtted) 320,447 

Kokku 1,589,994 
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Lisa C | Avaliku huvi üksused 

Avaldatud vastavalt ELi auditi määruse artikli 13 lõike 2 punkti f kohaselt 

Avaliku huvi üksused, kellele osutati Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti poolt kohustusliku auditi teenust 
ajavahemikul 01. juuli 2019 kuni 30. juuni 2020: 

Nimi 

 

Pro Kapital Grupp AS 
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Deloitte on juhtiv ülemaailmne auditi ja muude kindlustandvate teenuste, 

konsultatsiooni, finantsteenuste, nõustamis-, riskinõustamis-, maksu- ja 

muude seoduvate teenuste pakkuja. Meie liikmesettevõtete ja nendega 

seotud üksuste ülemaailmne võrgustik enam kui 150 riigis ja territooriumil 

(üheskoos “Deloitte Organisatsioon”), teenindab nelja Fortune Global 500 

® ettevõte viiest. Lisateavet Deloitte’i enam kui 330 000 inimese olulise 

mõju kohta leiate aadressilt www.deloitte.com  

 

Deloitte viitab ühele või mitmele Deloitte Touche Tohmatsu Limited’le 

(edaspidi “DTTL”), selle ülemaailmse liikmesettevõtete võrgustikule ja 

nendega seotud üksustele (edaspidi “Deloitte Organisatsioon”) DTTL 

(viidatud ka kui Deloitte Global) ja kõik selle liikmesettevõtted ning seotud 

üksused on juriidiliselt eraldiseisvad ja sõltumatud üksused, mis ei saa 

üksteist kolmandate isikute suhtes kohustada ega siduda. DTTL ja kõik 

DTTL-I liikmesettevõtted ning nendega seotud üksused vastutavad ainult 

oma, mitte üksteise tegevuse ja tegevusetuse eest. DTTL ei osuta 

klientidele teenuseid. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti 

www.deloitte.com/about. See väljaanne sisaldab ainult üldist teavet ja 

ükski Deloitte Touche Tohmatsu Limited, selle liikmesettevõtted ega 

nendega seotud üksused (üheskoos “Deloitte Organisatsioon”) ei muuda 

selle väljaande kaudu professionaalse nõustamise või teenuse pakkumist. 

Enne mis tahes otsuse tegemist või mis tahes toimingu tegemist, mis võib 

mõjutada teie finantsseisu või teie ettevõtet, peaksite pöörduma alati 

kvalifitseeritud profesionaalse nõustaja poole. 
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