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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. 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. Teenuseid pakuvad Deloitte 

Central Europe Holdings Limited tütar- ja sidusettevõtted, mis on eraldiseisvad ja iseseisvad juriidilised 

isikud. 

 

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: 

 

 vandeaudiitor Veiko Hintsovile 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 Central Europe Holdings Limited kuulub 5 

eelisaktsiat, mis moodustavad 1,2% 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 

Järgnevad on Deloitte Eesti juhatuse ja nõukogu liikmed, kes valiti vastavalt nõukogu ja aktsionäride 

üldkoosoleku poolt 3 ja 5 aastaks: 

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. 
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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. 

Õppe ja arengu algatused 

Auditi ja muude kindlustandvate teenuste 

transformatsiooni algatuse keskmes on 

mitmesugused Deloitte talendimudeli täiustused: 

 Ühtne auditi õppekava audiitorite jaoks 

(vajadusel täiendatud vastavalt kohalikele 

nõuetele). 

 Traditsiooniliste audiitorite (nt suurandmete) ja 

spetsialistide eriõppevõimalused (nt auditi 

oskused). Traditsiooniliste audiitorite (nt 

suurandmete) ja spetsialistide 

eriõppevõimalused (nt auditi oskused). Nii 

traditsioonilisi audiitoreid kui ka muid 

spetsialiste hõlmavad meeskonnad pakuvad 

täiendavat väärtust, kuid ka vajadust erinevate 

õppekavade järele.  

 Tõhustatud projektijuhtimine, mida peetakse 

tulevase audiitori oluliseimaks oskuseks ja mis 

sellisena integreeritakse talendistrateegiatesse 

(nt värbamine ja õppimine). 

 

Deloitte Eesti professionaalse arengu programmi 

eesmärk on aidata partneritel ja teistel spetsialistidel 

säilitada ja tõsta oma ametialast kompetentsi ning 

tagada auditi kvaliteedi ühtne kõrge tase. Töö käigus 

täiendavaks arenguks pakub Deloitte Eesti 

professionaalse arengu programme vastavates 

ainevaldkondades. Teatud õppekavade kursused on 

kohustuslikud ja teised valikulised, nii et iga audiitor 

või praktikant saab oma õppeprogrammi 

isikupärastada. Esimestel aastatel koosneb enamik 

koolitustest kohustuslikest tehniliste teemade 

kursustest, sealhulgas auditi metoodika ja 
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protsessid, kuid pärast seda suureneb valikuline osa, 

kuna individuaalsed vajadused muutuvad 

mitmekesisemaks. Individuaalne õppeprogramm on 

vajalik alates umbes nelja aastasest kogemusest. 

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. 

Deloitte Eesti kehtestab kindla ajavahemiku jooksul 

partnerite ja teiste spetsialistide poolt läbiviidatava 

kutsealase arengu minimaalse taseme. Selle 

arengutaseme saavutamiseks pakub Deloitte Eesti 

struktureeritud ja ametlikke õppeprogramme, nagu 

sise- või väliskursused, seminarid või e-õpe, mis 

hõlmavad kõiki kompetentsimudeli valdkondi (nt 

jagatud pädevused, tegevusspetsiifilised tehnilised 

pädevused ja pädevused spetsialiseerumise 

valdkondades). 

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. 

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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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. 
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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. 

 Integreeritud lähenemisviis, et jälgida ja mõõta 

auditi metoodika täiustamise programmi 

täideviimist. 

Töövõttude kvaliteedikontrollide 

ülevaatused 

Avaliku huvi üksusega seotud raamatupidamise 

aastaaruande või konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande kohustusliku auditeerimise aruanded 

kontrollitakse töövõttude kvaliteedikontrolli raames 

üle enne aruannete avaldamist piisava ja asjakohase 

kogemusega ning kutsekvalifikatsiooniga partneri 

poolt. Töövõtu kvaliteedikontrolli ülevaataja 

võidakse määrata Kesk-Euroopa Deloitte keskusest 

Deloitte Eestisse, et ta töötaks Deloitte Eesti 

vastutusel, kuid ei kuulu töövõtumeeskonda ja ta ei 

ole tegelikult ega näiliselt töövõtumeeskonna liige. 

Töövõtumeeskond annab asjakohast infot 

ülevaatajale ja ta viib ülevaatuse läbi nii, et 

järelduste tegemiseks oleks piisavalt teadmisi ja 

mõistmist töövõtust. Ülevaataja kohustus on 

objektiivselt üle vaadata olulised auditeerimis-, 

raamatupidamis- ja finantsaruandluse küsimused, 

dokumenteerida tehtud toimingud ning järeldada, et 

ühegi asjakohase fakti ja asjaolu põhjal, mis 

ülevaatajale teadaolevaks sai,  ei paneks ülevaatajat 

uskuma, et tehtud olulised otsused ja tehtud 

järeldused olid antud olukorras ebakohased. 

Töövõttude jaoks, mille puhul on tuvastatud suurem 

risk, määratakse spetsiaalne partner, kes pakub 

töövõtu kavandamisel ja läbiviimisel täiendavat 

kompetentsuse ja objektiivsuse taset. Spetsiaalse 

ülevaatepartneri võib nimetada Kesk-Euroopa 

Deloitte Deloitte Eestisse, et ta töötaks Deloitte Eesti 

vastutusel, kuid on töövõtust sõltumatu. Tavaliselt 

omab see partner konkreetsetes töövõttudes 

spetsialiseerunud tööstusteadmisi ja tehnilisi oskusi 

ning on teatud olukordades objektiivsuse 

suurendamiseks või spetsiaalsete oskusressursside 

pakkumiseks sõltumatu töövõtu meeskonnast. 

Audiitori aruande võib välja anda ainult siis, kui 

ülevaataja on veendunud, et auditi töörühm on 

teinud asjakohased otsused ja järeldused ning on 

järginud kohaldatavaid standardeid ja määrusi. 

 

 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 
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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 27.08.2019. 

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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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. 
 

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 30. novembril 
2018 

Peamiste 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 
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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. 

 

The Deloitte Global Ethics 

team and member firm 

ethics officers work closely 

with senior Deloitte 

leaders to build and 

enhance the foundations of 

the network’s ethics 

program, which is 

comprised of the following 

elements: 
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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 Igas liikmesriigis 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 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 & Co 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 Commissaires aux comptes 

Audalian Commissaire 

Audit Aquitaine Commissariat aux comptes  

Auitex 

BEAS 

BH Audit 
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Cabinet Barouh, Societe Anonyme D’Expertise Comptable Et De Commissariat 
Aux Comptes 

Cabinet Garnier In Extenso 

Cabinet Husson Sas Societe D'Expertise Comptable Et De Commissaires Aux 
Comptes 

Cisane 

COGES 

Constantin Associés 

Constantin Entreprises 

Consultants Auditeurs Associés 

Davec SAS 

DB Consultants 

Durand & Associés 

ECA Audit 

Espace Audit Et Conseil 

Extenso IDF Holding Audit Et Consulting 

Fiduciaire Expertise Commissariat 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 

Jacques Serra et Associés 

Laurens Michel Audit 
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Lesaine, Casteleyn, Lecrocq, Societe D'Expertise Comptable Et De 
Commissariat Aux Comptes 

MFG Audit  

Opus 3.14 Audit Et Conseil 

Pierre-Henri Scacchi et Associés 

Revi Conseil 

Sterenn  

Saksamaa Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Kreeka Deloitte Certified 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 

Ühendkuningriik Deloitte LLP 

Deloitte Gibraltar Limited 

Deloitte NI Limited 

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.2

                                                
2 Tegemist on hinnangulise summaga, mille määramisel lähtuti asjakohaste andmete kogumisel tehtud parimast pingutusest. Teatavad Deloitte audiitorühingud, 

mis on registreeritud kohustuslike auditite tegemiseks oma liikmesriigis, pakuvad kohustusliku auditi tegemise teenuseid ja muid audiitor-, kindlustandvaid ja 

auditiväliseid teenuseid. Deloitte püüab koguda konkreetseid andmeid iga ELi/EMPi Deloitte audiitorühingu kohustuslike auditite tegemise käibe kohta, aga 
mõningatel juhtudel hõlmavad kogutud andmed ka muudest teenustest saadud käivet. Siin esitatud käivete summad on toodud seisuga 31. mai 2018, välja 

arvatud üksikud juhud, kus Deloitte audiitorühingu majandusaasta lõppeb erineval ajal või kus ühing pole vastava perioodi aruandlust veel vormistanud. Sellistel 

juhtudel on käibed esitatud asjassepuutuva majandusaasta või sellele 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 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: 

Käive EUR 

Kohustuslik audit (AHÜ või AHÜ-de tütarettevõtted) 844,036 

Kohustuslik audit (mitte-AHÜ või mitte-AHÜ-de tütarettevõtted) 757,545 

Muud teenused, mis ei ole audit (muud ettevõtted) 397,660 

Kokku 1,999,241 
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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 

majandusaastal 2018: 

Nimi Majandusaasta lõpp 

Pro Kapital Grupp AS 31.12.2018 

Swedbank AS 31.12.2018 

Swedbank Life Insurance SE 31.12.2018 

Swedbank P&C Insurance AS 31.12.2018 
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Deloitte tähistab ühte või mitut Deloitte Touche Tohmatsu’t, mis on UK 

piiratud vastutusega äriühing ja selle liikmesfirmade võrgustikku, kus iga 

liikmesfirma on juriidiliselt eraldiseisev ja sõltumatu ettevõte. Deloitte 

Touche Tohmatsu ja tema liikmesfirmade juriidilise struktuuri detailset 

kirjeldust vaata www.deloitte.com 

 

Deloitte pakub audiitor-, maksu-, juriidilise- ja finantsnõustamisteenuseid 

arvukates tegevusharudes nii avaliku kui erasektori klientidele. Omades 

ülemaailmselt ühendatud liikmesfirmade võrku enam kui 150 riigis ja 

territooriumil, toob Deloitte klientidele maailmatasemel võimalusi ja 

kvaliteetset teenust, pakkudes neile vajalikke teadmisi nende kõige 

keerukamate äriprobleemide lahendamiseks. Deloitte umbes 245 000 

profesionaali on pühendunud looma mõju, mis loeb. 
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