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Lgp _______________________________________ 
 
Pöördume Teie kui eelmise audiitori poole poole seoses ____________________________ alustamisega, et teha järelepäringuid  
 
20___ majandusaasta aruande ______________________________________ kohta1, mistõttu palume Teil alljärgnevas tabelis 
veerus nr 1 toodud küsimustele vastata veergu nr 2. Veerg nr 3 täidetakse seejärel meie esindaja poolt meievahelise täiendava 
kommunikatsiooni tulemusena. 
 
Lugupidamisega, 
 
______________________________________ 
vandeaudiitor  
 
/allkirjastatud digitaalselt / allkirjastatud manuaalselt/ 
 
__________________________, “_____”.”___________________”.20_____.a. 
 
  

                                                
1 Käesoleva tööpaberi eesmärk tuleneb standardist ISA (EE) 510 Esmakordsed auditi töövõtud – algsaldod (ISA (EE) 
510 (3)): 
 
Esmakordse auditi töövõtu läbiviimisel on audiitori eesmärgiks seoses algsaldodega koguda piisav asjakohane auditi 
tõendusmaterjal selle kohta, kas: 
 

(a) algsaldod sisaldavad väärkajastamisi, mis mõjutavad oluliselt käesoleva perioodi finantsaruandeid; ja 
 

(b) algsaldode puhul kasutatud asjakohaseid arvestuspoliitikaid on rakendatud järjepidevalt käesoleva 
perioodi finantsaruannetes või nendes tehtud muudatusi on asjakohaselt arvestatud ning adekvaatselt 
esitatud ja avalikustatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. 
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1.    EELNEVA AUDIITORI SÕLTUMATUSE KINNITUS                                                                              
 
Kinnitame2,	  et	  oleme	  olnud	  eelneva(te)	  töövõt(t)u(de)	  teostamisel	  kliendist	  sõltumatud	  nii	  nagu	  seda	  
nõuavad	  IFAC	  eedikakoodeks	  	  (peatükid	  290	  ja	  291)	  	  ja	  meie	  audiitorühingu	  sisemised	  reeglid	  ning	  meile	  ei	  
ole	  teada	  asjaolusid,	  mis	  võiksid	  seada	  kahtluse	  alla	  meie	  sõltumatuse	  antud	  kliendi	  audiitoriks	  olemise	  
perioodil.	  

	  (kõikide	  töörühma	  liikmete	  allkirjad	  koos	  kuupäevaga)	  

	  
Ametikoht	  ja	  nimi	   Kuupäev	   Allkiri	  

	   	   	  

	   	   	  

 
 

2.  ÜLEVAADE EETIKANÕUETE TÄITMISEL TUVASTATUD PROBLEEMSETEST 
ASJAOLUDEST  

     (Täidab	  töövõtu	  teostamiseks	  valitud	  audiitor	  intervjuude	  järgselt)	  
 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                

2 NB!	  Juhul	  kui	  kinnitust	  ei	  saa	  mingil	  põhjusel	  anda,	  tuleb	  teksti	  asjakohaselt	  modifitseerida.	  
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3. MÄRKIMISVÄÄRSETE KÜSIMUSTE JA TEEMADE KOKKUVÕTE                                                      
Käesolevasse	  kokkuvõttesse	  dokumenteeritakse	  kõik	  eelnevate	  auditite	  või	  finantsinformatsiooni	  
ülevaatuste	  	  jooksul	  tehtud	  olulised	  tähelepanekud,	  sh	  olulised	  puudused	  sisekontrollitoimingutes,	  
aruandeinformatsiooni	  mõjutavad	  asjaolud,	  võimalik	  aruandluspettus	  ja	  -‐viga	  ning	  spetsialistide	  kaasamise	  
vajadus.	  

Tabeleid	  tuleb	  kopeerida	  vastavalt	  vajadusele3.	  

	  

  

                                                
3 NB!	  Juhul	  kui	  kirjutasite	  memosid	  (märgukirju,	  teavituskirju),	  siis	  võib	  käesoleva	  sektsiooni	  	  tabelite	  
täitmise	  asemel	  meile	  esitada	  nende	  koopiaid.	  
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Asjaolu	  1:	   	  

Kriitiline	  /	  Oluline:	   K	  /	  O	   Tööpaberiviide:	   	  

Asjaolu	  (situatsiooni)	  kirjeldus:	  

	  

Seotud	  riskid:	  	  

	  	  

Hea	  tava:	  

	  

Juhtkonna	  tagasiside	  	  (vajadusel	  viide	  tööpaberile):	  

	  

Võimalikud	  lahendused	  (vajadusel	  viide	  tööpaberile):	  

	  

Mõjutas	  audiitori	  aruannet	  

	  
Jah	   	  Ei	   	  

Juhtivaudiitori	  
(partneri)	  
selgitused	  
(vajadusel)	  allkiri	  ja	  
kuupäev:	  

	  

Märgukirjas	  käsitletud?:	  

	  
Jah	   	  Ei	   	  
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4.    VÄÄRKAJASTAMISTE KOKKUVÕTTED  (SUAD)                                                                                    
Sisukord 

Kokkuvõte	  

Kui	   asjakohane,	   siis	   viimase	   meie	   poolt	   teostatud	   töövõtu	   käigus	   tuvastatud	   väärkajastamiste	  
kokkuvõtted	  on	  fikseeritud	  lisatud	  tööpaberis	  02.RR.453	  –	  SUAD.	  

Viimase	  meie	  poolt	  teostatud	  töövõtu	  lõplik(ud)	  olulisuse	  tase(med)	  on	  fikseeritud	  lisatud	  
tööpaberis	  02.RR.454,	  ja	  maksimaalne	  potentsiaalne	  viga	  meie	  poolt	  auditeeritud	  /	  ülevaadatud	  
raamatupidamise	  aruandes	  on	   	  väiksem	  /	   	  4	  suurem	  kui	  aktsepteeritav	  (asjakohaseid	  
olulisuse	  näitajaid	  arvesse	  võttes).	  Ükski	  muu	  väärkajastamine	  ega	  eelpool	  loetletud	  
väärkajastamiste	  kombinatsioon	  	  ei	  ole	  töövõtu	  objektiks	  oleva	  aruande	  suhtes	  sedavõrd	  oluline,	  
et	  nende	  tagajärjel	  aruanne	  ei	  annaks	  õiget	  ja	  õiglast	  ülevaadet,	  mistõttu	  ei	  avalda	  eelpool	  
loetletud	  vead	  raamatupidamise	  aruandele	  olulist	  mõju.	  	  

	  

	  

_________________________________	  

Auditijuht/Partner 
 
  

                                                
4	  Juhul	  kui	  aruandes	  on	  mingi	  viga	  suurem	  kui	  5-‐5	  aktsepteeritav,	  tuleb	  lõpparuande	  eel	  koostada	  „Märkimisväärsete	  
küsimuste	  ja	  teemade	  kokkuvõte“.	  	  	  	  
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5.    AUDIITORI ARUANDE KOOSTAMISEL ARVESTATUD ASJAOLUD                                            
(Täidab eelmine audiitor) 

Asjaolu	  	   Jah	  /	  Ei	  /	  P/A	   Selgitused	  

1. Kas	  olete	  veendunud,	  et	  raamatupidamise	  aruanne	  on	  koostatud	  kooskõlas	  
sellele	  kohalduvate	  õigusaktide,	  regulatsioonide	  ja	  
finantsaruandlusstandarditega	  ning	  et	  kasutatud	  on	  kohaseid	  
arvestuspõhimõtteid	  ning,	  kas	  tõendusmaterjal	  annab	  alust	  arvata,	  et	  
aruanne	  ei	  sisalda	  olulisi	  väärkajastamisi?	  	  

Jah	   	  Ei	   	  P/A 	  

	  

2. Kas	  teie	  poolt	  teostatud	  töövõtu	  käigus	  kogutud	  tõendusmaterjali	  põhjal,	  
on	  tehtud	  vajalikud	  muudatused:	  	  

•	   riskihinnangutesse	  
•	   olulisusesse	  
•	   auditi	  lähenemisviisi	  
•	   ja	  mujale,	  kus	  see	  hangitud	  tõendusmaterjali	  alusel	  vajalikuks	  on	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  osutunud,	  ja	  kas	  kõik	  vajalikud	  täiendavad	  protseduurid	  on	  	  
	  	  	  	  	  	  	  teostatud.	  

Jah	   	  Ei	   	  P/A 	  

	  

3. Kas	  olete	  veendunud,	  et	  ei	  ole	  olnud	  mingeid	  (kehtestatud	  ega	  muid)	  
töövõtu	  ulatuse	  piiranguid?	   Jah	   	  Ei	   	  

	  

4. Kas	  olete	  veendunud,	  et	  ettevõte	  on	  pidanud	  nõuetekohast	  
raamatupidamisarvestust?	   Jah	   	  Ei	   	  P/A 	  

	  

5. Kas	  olete	  veendunud,	  et	  juhtkonnalt	  on	  saadud	  kogu	  vajalik	  informatsioon	  
ja	  kõik	  vajalikud	  selgitused?	   Jah	   	  Ei	   	  

	  

6. Kas	  on	  vaadatud	  üle	  hilisemad	  (bilansipäevajärgsed)	  sündmused	  kuni	  
audiitori	  aruande	  allkirjastamiseni	  ning	  need	  on	  arvesse	  võetud?	  	   Jah	   	  Ei	   	  

	  

7. 	   Jah	   	  Ei	   	   	  
8. Kas	  olete	  veendunud,	  et	  pole	  muid	  asjaolusid	  (faktoreid),	  mis	  võiksid	  õige	  ja	  

õiglase	  ülevaate	  andmist	  kahjustada?	  	   Jah	   	  Ei	   	  
	  

9. Kas	  juhtkond	  on	  teile	  esitanud	  asjakohase	  (ISA	  580	  kohase)	  allkirjastatud	  
esitiskirja	  ja	  sellele	  lisatud	  auditi	  ajal	  tuvastatud	  võimalike	  korrigeerimata	  
vigade	  ja	  väärkajastamiste	  tabeli?	  

Jah	   	  Ei	   	  
	  

10. Kas	  olete	  kindlad,	  et	  juhtkonna	  esitiskirjas	  esitatud	  kinnitusi	  võib	  usaldada?	  	   Jah	   	  Ei	   	   	  
Kokkuvõtted	  (täidab	  kehtiv	  audiitor)	  
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6. EELNEVA AUDIITORI RAPORTEERIMISE KOKKUVÕTE                                                                                                                                        
 
(Täidab eelmine audiitor) 
 
Töövõtu	  tulemuste	  põhjal	  väljastasime	  20______.	  aasta	  raamatupidamise	  aastaaruande	  kohta	  
(märkida	  ära)	  
	  
MÄRKUS(T)ETA	  SÕLTUMATU	  AUDIITORI	  ARUANDE	  (MÄRKUS(T)ETA	  ARVAMUSE)	   	   	  
	  
MÄRKUS(T)EGA	  SÕLTUMATU	  AUDIITORI	  ARUANDE	  (MÄRKUS(T)EGA	  	  ARVAMUSE)	   	   	  
	  
VASTUPIDISE	  ARVAMUSEGA	  SÕLTUMATU	  AUDIITORI	  ARUANDE	  	  
(VASTUPIDISE	  ARVAMUSE)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
ARVAMUSE	  AVALDAMISEST	  LOOBUVA	  SÕLTUMATU	  AUDIITORI	  ARUANDE	  	  
(ARVAMUSE	  AVALDAMISEST	  LOOBUMISE)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
ASJAOLU(DE)	  RÕHUTAMINE	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jah	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ei	   	  
	  
	  
MUU	  ASJAOLU(DE)	  RÕHUTAMINE	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jah	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ei	   	  
	  
Olen	  veendunud,	  et	  audiitori	  aruande	  kujundus	  ja	  sisu	  vastavad	  nõuetele. 
	  
______________________	  
Partner:	  
	  
Kuupäev:	  “_______”	  “___________”	  20______	  
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7. EELNEVA AUDIITORIGA PEETUD KOMMUNIKATSIOONI KOKKUVÕTTED 

 
Teema / Küsimused Eelneva audiitori 

vastused ja seisukohad 
Eelneva audiitoriga 
teostatud 
kommunikatsiooni 
kokkuvõtted, 
kommentaarid ning kus 
vajalik ja asjakohane 
viide tööpaberile, milles 
on teemat ja sellega 
seotud tegevuste 
üksikasju käsitletud 

Veerg nr 1 Veerg nr 2 Veerg nr 3 

Töövõtu lähenemisviis: 
 
Lähenemisviis (strateegia) 

 
Finantsaruandlusega seotud äririskid ja 
nendega seotud kontrollimehhanismid 
NB! Siin võib märkida relevantsed kliendi töövõttudega seotud 
märkmisväärsed asjaolud, mis on mõjutasid teie auditi 
strateegiat (lähenemisviisi) (nt teile teadaolevad või teie poolt 
tuvastatud kliendi äririskid, millel on olnud märkimisväärne 
mõju teie teostatud töövõt(t)u(de) strateegiale 
(lähenemisviisile) ja edasisele riskianalüüsile). 

 
1. Millised olid Teie arvates peamised auditi- ja 

tegevusriskid? 
 
2. Milline oli Teie hinnang sisekontrolli- ja infosüsteemidele? 
 
3. Kas avastati olulisi puudusi sisekontrolli osas ja millised 

need olid? 
4. Kas viidi läbi sisekontrolli toimimise teste ja millised olid 

järeldused? 
 

5.  Kas avastasite olulisi puudujääke mainitud 
valdkondades? Kui jah, siis millised need olid?  

  

  



 EELNEVA AUDIITORIGA PEETUD 
KOOSOLEKUTE MÄRKMED JA MUU 
KOMMUNIKATSIOON 

KLIENT: PERIOOD: KOOSTAJA: KPV: Viide: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
02.RR.451 

 
 
 

9 

© 2013 Sergei Tšistjakov |  
 
 

Teema / Küsimused Eelneva audiitori 
vastused ja seisukohad 

Eelneva audiitoriga 
teostatud 
kommunikatsiooni 
kokkuvõtted, 
kommentaarid ning kus 
vajalik ja asjakohane 
viide tööpaberile, milles 
on teemat ja sellega 
seotud tegevuste 
üksikasju käsitletud 

Veerg nr 1 Veerg nr 2 Veerg nr 3 

Aruandluspettus 
Märkige siia kõigi tegelike, kahtlustatud ja väidetavate 
pettusejuhtumite üksikasjad, mis on ilmnenud Teiepoolse 
töövõtu käigus  

 
Vastake palun järgmistele küsimustele: 
1. Kas eelmise auditi käigus esines järgnevaid asjaolusid 

(abistamaks uut audiitorit pettuseriski hindamisel): 
1.1. Vaidlused kliendi ning eelmise audiitori vahel 

raamatupidamise, auditeerimise ja aruandluse 
küsimustes; 

1.2. Kliendi põhjendamatud nõudmised audiitorile, nagu 
näiteks põhjendamatud ajalised kitsendused auditi 
lõpetamise või audiitori aruande väljaandmise 
osas; 

1.3. Kliendi ametlikud või mitteametlikud piirangud 
audiitorile, mis mitteasjakohaselt piiravad 
juurdepääsu inimestele või informatsioonile või 
võimet tulemuslikult suhelda nendega, kelle 
ülesandeks on valitsemine; 

1.4. Kliendi juhtkonna domineeriv käitumine 
suhtlemises audiitoriga, eriti kui kaasnevad püüded 
mõjutada audiitori töö ulatust või auditi töövõtu 
juurde tööle määratud või konsulteerivate töötajate 
valikut või nendega töösuhte jätkamist. 

 

2. Kas on Teil teadmisi majandusüksust mõjutava mis tahes 
tegeliku, kahtlustatava või väidetava pettuse kohta?  
 

3. Kas Teie hinnangul on võimalik, et juhtkond või keegi 
töötajaskonnast saab pettusjuhtumeid teostada ilma, et 
kontrollimehhanismid seda tuvastaksid? 

	  

	  

	  

	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  
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 EELNEVA AUDIITORIGA PEETUD KOMMUNIKATSIOONI KOKKUVÕTTED 
 (järg)  

Teema / Küsimused Eelneva audiitori 
vastused ja 
seisukohad 

Eelneva audiitoriga 
teostatud 
kommunikatsiooni 
kokkuvõtted, 
kommentaarid ning 
kus vajalik ja 
asjakohane viide 
tööpaberile, milles 
on teemat ja sellega 
seotud tegevuste 
üksikasju käsitletud 

Veerg nr 1 Veerg nr 2 Veerg nr 3 

Tegevuse jätkuvus 
Kas olete piisavalt analüüsinud, kas majandusüksust võib 
lugeda jätkuvalt tegutsevaks ja kui on olnud jätkuvuses 
kahtlusi, siis kas tegevuse jätkuvusega seotud küsimusi on 
piisavalt käsitletud ja vajalikul määral avalikustatud? 

 
Kas tekkis märkimisväärseid kahtluseid ettevõtte tegevuse 
jätkuvuse osas? 

 
 
NB! Kui tekkis, siis andke lühike ülevaade asjaoludest ja 
meetmetest, mida klient on ettevõtte tegevuse jätkumiseks 
rakendanud  

 
 
 

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  
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EELNEVA AUDIITORIGA PEETUD KOMMUNIKATSIOONI KOKKUVÕTTED 
 (järg)  
 

RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMINE JAH	   EI	   P/A	  
VIITED	  /	  
SELGITUSED	  
(vajadusel)	  

1.	   Kas	   on	   tuvastatud	   ja/või	   kontrollitud	   kliendi	   või	   töövõtus	   (tehingus)	   osaleva	  
isiku	  isikusamasust	  ja	  esindusõigust?	  	      	  

2.	   Kas	  on	  tuvastatud	  töövõtust	  tegeliku	  kasu	  saaja?	  	      Kes	  see	  on?	  
3.	   Kas	   on	   hangitud	   ja	   analüüsitud	   teavet	   ärisuhte	   ja	   võimalike	   töövõttude	  

eesmärgi	  ning	  olemuse	  kohta?	      Kirjelda	  
võimalusel	  

4.	   Kas	  kliendisuhtele	  eelnevalt	  on	  omandatud	  ülevaade	  kliendi	  organisatsioonist	  
(struktuur,	  jne)	  ja	  analüüsitud	  töövõtu	  võimalikke	  raskuspunkte?	      	  	  

5.	   Kas	   registreerisite	   isikusamasuse	   tuvastamisel	   ja	  esitatud	   teabe	  kontrollimisel	  
relevantsed	  isikuandmed?	      	  

6.	   Kas	   registreerisite	   juriidilise	   isiku	   isikusamasuse	   ja	   õigusvõime	   olemasolu	  
tuvastamisel	  ning	  saadud	  teabe	  kontrollimisel	  relevantsed	  isikuandmed?	  
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EELNEVA AUDIITORIGA PEETUD KOMMUNIKATSIOONI KOKKUVÕTTED 
 (järg)  

Teema / Küsimused Eelneva audiitori 
vastused ja seisukohad 

Eelneva audiitoriga 
teostatud 
kommunikatsiooni 
kokkuvõtted, 
kommentaarid ning 
kus vajalik ja 
asjakohane viide 
tööpaberile, milles 
on teemat ja sellega 
seotud tegevuste 
üksikasju käsitletud 

Veerg nr 1 Veerg nr 2 Veerg nr 3 

Muud küsimused 
1. Kas oli selliseid väliseid (juhtkonnalt, juristidelt vms) 

küsitud kinnitusi, mida küsisite, aga ei saanud? 
 

2. Kas teil on teada mistahes muid asjaolusid, mida meie 
kui uus audiitor peaks teadma/ arvesse võtma auditi 
planeerimisel? 

 
 

3. Kas esines sagedaseid vaidlusi kliendi ning teie vahel 
raamatupidamise, auditeerimise ja aruandluse 
küsimustes? 
 

4. Kas klient esitas põhjendamatud nõudmisi teile kui 
audiitorile? 

 
 

5. Kas oli põhjendamatuid ajalisi kitsendusi auditi 
lõpetamise või audiitori aruande väljastamise osas? 
 

6. Kas oli kliendi piiranguid audiitorile, nt selliseid mis 
piirasid juurdepääsu auditeerimiseks vajalikule  
informatsioonile või suhtlemisele? 

 
 

7. Kas kliendi juhtkonna poolt esines domineerivat 
käitumist suhtlemises Teie kui audiitoriga, nt püüdes 
mõjutada audiitori töö ulatust või auditi töövõtu juurde 
määratud ekspertide valikut?  

8. Kas esines asjaolusid, mida planeerisite lahendada 
201X. majandusaasta raamatupidamise aruande 
auditeerimise käigus? 
 

9. Kas Teie hinnangul on veel mõni teema, millele meie 
auditi raames tähelepanu peaksime pöörama? 

 
 

10. Palun lisage informatsioon teile teadaolevatest 

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

Jah	  	  	  	  Ei	  	  	  P/A	  
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aruande seisukohalt relevantsetest seotud osapooltest. 
 

11. Kuidas saavutasite kindluse järgnevates valdkondades 
(kas tuvastasite allolevates valdkondades 
puudujääke)? 

 
11.1. Nõuete väärtus (nõuded toetuste eest ja 

ettemakstud toetused); 
11.2. Eelnevaga seoses tulude kajastamises õigsus; 
11.3. Kohustuste (toetuste ja siirete kohustused ja 

toetuseks saadud ettemaksed); 
11.4. Eelnevaga seoses kulude kajastamise õigsus; 
11.5. Tehingud seotud osapooltega. 
11.6. /.../ 

 
12. Muu (ettevõtte spetsiifilised küsimused) … 
 
 
 

 

 
 
Partner / Audiitor 
 
 
 
 
____________________________________ 

allkiri ja kuupäev 


