
Lisa 2 - Vandeaudiitori aruandenäidised (PakS) 

Lisa 2.1: Näidis „Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli aruanne“ (põhjendatud kindlus) 
 
 

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli aruanne 
 

[Pakendiettevõtja / taaskasutusorganisatsiooni osanikele / aktsionäridele / ... / ] 

 
Oleme kontrollinud Majandusüksuse ABC poolt pakendiregistrile esitatavaid andmeid eesmärgiga anda 
hinnang 01.01-31.12.2014 kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. 
 
Vastavalt pakendiseaduse §-le 241 on vandeaudiitor kohustatud kontrollima pakendiregistrisse esitatavaid 
andmeid põhjendatud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses. 
 
Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli käigus käsitleti kriteeriumitena /.../  
 
 
Vastutavate isikute kohustus 
 
Juhtkond kannab vastutust, et pakendimaterjali massi üle peetaks arvestust pakendi ja pakendimaterjali 
liikide kaupa ning asjakohaseid alusdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitatakse 
vähemalt seitse aastat. Juhtkond on kohustatud esitama kalendriaasta kohta pakendiregistrisse kandmiseks / 
taaskasutusorganisatsioonile vandeaudiitori kontrollitud andmed pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa. 
 
 
Vandeaudiitori kohustus 
 
Meie kohustuseks on avaldada pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrolli põhjal sõltumatu kokkuvõte 
pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.  
 
Viisime töövõtu läbi vastavuses rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga (Eesti) 3000 
„Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või 
ülevaatused“ (ISAE 3000). Selle standardi kohaselt on nõutav, et me oleme kooskõlas eetikanõuetega ning 
planeerime ja viime töövõtu läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas pakendiregistrisse 
esitatud andmed on korrektsed. 
 
Pakendiregistrile esitatavate andmete kontrolli töövõtt hõlmab asjakohaste protseduuride läbiviimist 
hankimaks piisav asjakohane tõendusmaterjal kokkuvõtte avaldamiseks.  
 
Viisime läbi alljärgnevad protseduurid: 

• ..... 
• ..... 
• ..... 

 
Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori kutseotsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele seoses 
mitteseaduslikkusega tulenevalt pettusest või veast. Teostatud protseduurid on meie arvates on antud 
olukorras asjakohased. Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjalid on piisavad ja asjakohased aluse 
andmiseks meie kokkuvõttele. 



 
 
 
Kokkuvõte 
 
Meie arvates oli aruandlusperioodil piisav sise-eeskiri pakendiseadusest ja selle alamaktidest tulenevate 
nõuete täitmiseks kogu perioodi vältel. Pakendiettevõtja / taaskasutusorganisatsiooni tegevus on olulises osas 
vastavuses täitmiseks kehtestatud sise-eeskirjaga. 
 
 
Meie arvates on pakendiettevõtja / taaskasutusorganisatsiooni arvandmed kooskõlas Pakendiseaduse § 24 lg 
4 esitatud nõuetega.  
 
esitanud pakendiregistrisse kõigis olulistes osades korrektsed andmed.  

X 

 

[digitaalselt allkirjastatud / allkiri] 

 
[Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi]  
Vandeaudiitori number [###]  
[Audiitorettevõtja nimi]  
Audiitorettevõtja tegevusloa number [###]  
[Audiitorettevõtja asukoha aadress]  
[Vandeaudiitori aruande kuupäev] 
  



Lisa 2.2: Näidis „Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli aruanne“ (piiratud kindlus) 
	  

 
Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli aruanne 

 

[Pakendiettevõtja osanikele / aktsionäridele / ... / ] 

Oleme kontrollinud Majandusüksuse ABC poolt pakendiregistrile esitatavaid andmeid eesmärgiga anda 
hinnang 01.01-31.12.2014 kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. 
 
Vastavalt pakendiseaduse §-le 241 on vandeaudiitor kohustatud kontrollima pakendiregistrisse esitatavaid 
andmeid piiratud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses. 
 
Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli käigus käsitleti kriteeriumitena /.../  
 
 
 
Vastutavate isikute kohustus 
 
Juhtkond kannab vastutust, et pakendimaterjali massi üle peetaks arvestust pakendi ja pakendimaterjali 
liikide kaupa ning asjakohaseid alusdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitatakse 
vähemalt seitse aastat. Juhtkond on kohustatud esitama kalendriaasta kohta pakendiregistrisse kandmiseks / 
taaskasutusorganisatsioonile vandeaudiitori kontrollitud andmed pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa. 
 
 
Vandeaudiitori kohustus 
 
Meie kohustuseks on avaldada pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrolli põhjal sõltumatu kokkuvõte 
pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.  
 
Viisime töövõtu läbi vastavuses rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga (Eesti) 3000 
„Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või 
ülevaatused“ (ISAE 3000). Selle standardi kohaselt on nõutav, et me oleme kooskõlas eetikanõuetega ning 
planeerime ja viime töövõtu läbi omandamaks piiratud kindluse selle kohta, kas pakendiregistrisse esitatud 
andmed on korrektsed. 

Pakendiregistrile esitatavate andmete kontrolli töövõtt piirdub peamiselt järelepäringutega asjakohastelt 
isikutelt ja analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui põhjendatud kindlusega 
töövõtt.  

Viisime läbi alljärgnevad protseduurid: 
• ..... 
• ..... 
• ..... 

 
 

Kokkuvõte 
 
Meie arvates oli pakendiettevõtjal aruandlusperioodil piisav sise-eeskiri pakendiseadusest ja selle 
alamaktidest tulenevate nõuete täitmiseks kogu perioodi vältel. Pakendiettevõtja / taaskasutusorganisatsiooni 
tegevus on olulises osas vastavuses täitmiseks kehtestatud sise-eeskirjaga.  
 



Tuginedes meiepoolsele pakendiregistrile esitatud andmete kontrollile, ei ole meile teatavaks saanud midagi, 
mis sunniks meid uskuma, et Majandusüksus ABC poolt pakendiregistrisse esitatud andmed ei ole kõigis 
olulistes aspektides korrektsed. 

 

[digitaalselt allkirjastatud / allkiri] 

 
[Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi]  
Vandeaudiitori number [###]  
[Audiitorettevõtja nimi]  
Audiitorettevõtja tegevusloa number [###]  
[Audiitorettevõtja asukoha aadress]  
[Vandeaudiitori aruande kuupäev]  

 


