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KAAKT

Kutseliste arvestuseksper.de ee.kakoodeks (EE),
sh sõltumatuse standardid
¨
¨

Keh$b alates 01.01.2020
Sisulised muudatused:
täiustatud kontseptuaalne raamis1k;
¤ selgemad ja jõulisemad sä6ed kaitsemehhanismide kohta;
¤ tugevdatud sõltumatuse sä6ed;
¤ uus struktuur, uued peatükid;
¤ selged juhised kutselistele arvestuseksper1dele avalikus
kutsealases tegevuses;
¤ mõjutusvahendite vastuvõtmise tugevdatud sä6ed;
¤ uus rakendusmaterjal.
¤

1

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene ja aus.

2

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi5e kahjustada kutse- või ärialast otsustust erapoolikuse, huvide konﬂik; või
teiste isikute sobimatu mõjutuse tõ5u.

3

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja oskused ning hoolsus.

4

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl;da mis tahes tegevust, mille puhul
kutseline arvestusekspert teab või peaks teadma, et see võib kutseala
diskrediteerida.

5

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel omandatud informatsiooni
konﬁdentsiaalsust.

Vastavus eetikakoodeksile (EE)
¨

Vastavus ee$kakoodeksile eeldab järgmiste sätete
teadmist, mõistmist ja rakendamist (Ee#kakoodeksi
juhendi punkt 9):
¤

Kõik konkreetse ptk asjassepuutuvad sä6ed
n
n
n

1. osa konteks+s koos täiendavate materjalidega, mis on esitatud
vastavalt peatükkides 200, 300, 400 ja 900 (kui rakendatav);
koos täiendavate erisätetega (sh “Audi@ kliendid, mis ....”);
koos mistahes täiendavate sätetega.

Koodilegendid:
Nõutud:

“R” + sõna „peab“/„peavad“

Nõutud eranditega:

“R” + sõnad „on lubatud“ /
$ngimuslik sõnastus
NB! Ei ole võimaluse
kasutamiseks!
sõnad ”võib” / “võivad”

Võimalus:

(tähistab küsimuse tekkimise, sündmuse toimumise või tegevuse teostamise võimalust).

Rakendusmaterjal:

“A”, loetelud ei ole
ammendavad

1

AUSUS (INTEGRITY)
R111.1 Kutseline arvestusekspert peab olema vastavuses aususe põhimõ@ega, mis
nõuab, et arvestusekspert oleks kõikides kutsealastes ja ärisuhetes
otsekohene ja aus.

R111.2 Kutseline arvestusekspert ei tohi teadlikult olla seotud aruannete,

deklaratsioonide, infovahetuse või muu informatsiooniga, mille kohta
arvestusekspert usub, et informatsioon:
a) sisaldab oluliselt väära või eksitavat avaldust;
b) sisaldab avaldusi või informatsiooni, mis on esitatud järelemõtlematult,
või
c) jätab välja või varjab nõutavat informatsiooni, kui selline väljajätmine või
varjamine oleks eksitav.

R111.3 Kui kutseline arvestusekspert saab teadlikuks sellest, et ta on olnud lõikes
R111.2 kirjeldatud informatsiooniga seotud, peab arvestusekspert
rakendama meetmeid, et mi@e olla selle informatsiooniga seotud.
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OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
R112.1 Objek@ivsuse põhimõte nõuab, et arvestusekspert ei kahjustaks
kutse- või ärialast otsustust erapoolikuse, huvide konﬂik@ või
teiste isikute sobimatu mõjutuse tõHu.

R112.2 Ei tohi teostada kutsetegevust, kui @ngimus või suhe mõjutab

sobimatult arvestuseksperdi kutsealast otsustust selle tegevuse
kohta.
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OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Küsimus:
Klient võib püüda mõjutada audiitorit soovitava lõpptulemuse
saamiseks näiteks hirmutades teda audiitori vahetamisega
järgmisel majandusaastal, audititasu maksmatajätmisega või
muude surveabinõudega. Kuna selliste surveabinõude
kasutamine ei sõltu audiitorist, vaid kliendi eetilistest
tõekspidamistest, siis eetikakoodeks seda probleemistikku ei
käsitle.
A
B

õige
väär
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KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV
HOOLSUS (PROFESSIONAL COMPETENCE &
DUE CARE)
R113.1 Kutseline arvestusekspert peab olema vastavuses kutsealase
pädevuse ja nõutava hoolsuse põhimõHega, mis nõuab, et
arvestusekspert:
a)

saavutaks ja säilitaks kutsealased teadmised ja oskused
tasemel, mis on nõutav tagamaks, et klient või tööd andev
organisatsioon saab pädevaid kutsealaseid teenuseid, mis
põhinevad keh@vatel tehnilistel ja kutsestandarditel ning
asjassepuutuvatel õigusak@del, ja

b) tegutseks hoolikalt ja kooskõlas keh@vate tehniliste ja
kutsestandarditega.
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KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV
HOOLSUS (PROFESSIONAL COMPETENCE &
DUE CARE)
R113.2 Kutsealase pädevuse ja nõutava hoolsuse põhimõHega
vastavuses olles peab kutseline arvestusekspert rakendama
mõistlikke meetmeid tagamaks, et isikutel, kes töötavad
kutsealaspetsialis@dena arvestuseksperdi käe all, on asjakohane
koolitus ja järelevalve.

R113.3 Kus asjakohane, peab kutseline arvestusekspert andma klienGdele, tööd
andvatele organisatsioonidele või teistele arvestuseksperdi kutsealaste
teenuste või toimingute kasutajatele teada teenuste või toimingute
olemuslikest piirangutest.
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KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
R115.1

Kutseline arvestusekspert peab olema vastavuses
kutsealase käitumise põhimõHega, mis nõuab, et
arvestusekspert oleks vastavuses asjassepuutuvate
seaduste ja regulatsioonidega ning väldiks mis tahes
tegevust, mille puhul arvestusekspert teab või peaks
teadma, et see võib kutseala diskrediteerida. Kutseline
arvestusekspert ei tohi teadlikult tegeleda mis tahes
äritegevuse, ame@ või tegevusega, mis kahjustab või
võib kahjustada ausust, objek@ivsust või kutseala head
mainet ja ei oleks selle tulemusel vastavuses
põhiprintsiipidega.
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KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
R115.2

Kutseline arvestusekspert ei tohi turundus- või
reklaamitegevuse teostamisel kahjustada kutseala
mainet. Kutseline arvestusekspert peab olema aus ja
tõepärane ning ei tohi:
a) esitada liialdatud väiteid arvestuseksperdi
pakutavate teenuste, omandatud kvalifikatsiooni või
saadud kogemuste kohta või
b) teha halvustavaid viiteid teiste tööle või
põhjendamatuid võrdlusi sellega.
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Lugemine ja diskussioon
Ar1kkel “Auditeeri oma audiitorit”
(Mart Nõmper, Grant Thornton Bal1c OÜ)
Mida näitab AJN “kvaliteedimärgis”?
KVK
KPMG
Rödl & Partner Audit OÜ
Assertum Audit OÜ

Selged juhised kutselistele arvestuseksper.dele
avalikus kutsealases tegevuses, sealhulgas
reguleerivad asutused või kutseorganisatsioonid.
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OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Diskussioonküsimus:
AJN algatas audiitori tegevuse kohta uurimise, mille menetlemise
tulemusena algatas AJN distsiplinaarasja. Uurimise algatamise põhjust
audiitorile ei avaldatud (konﬁdentsiaalsusnõuetele viitamisega).
Distsiplinaarasja menetles sama AJN töötajate koosseis, kes teostas
uurimismenetluse. Distsiplinaarkaristuseks oli rahatrahv 7 500 eurot.
Määratud rahalised karistused laekuvad AJN eelarvesse. AJN võtab enda
sõnul otsustuse tegemisel arvesse ka AJN seisukohtadega nõustumist.
Audiitor ennast süüdi ei tunnistanud ja väljendas seda vastulauses
selgesõnaliselt, rõhutades oma seisukohtadele kindlaks jäämist.
Muuhulgas oli audiitor esitanud AJN-le töörühma käitumise kohta
kaebuse, mille pinnalt AJN ei pidanud vajalikuks distsiplinaarasja algatada.
Aasta pärast algatatakse audiitori tegevuse kohta AJN initsia@ivil uus
uurimine. Milline on tõenäoline tulemus võHes arvesse AudS sätestatut?

4

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Potentsiaalse kliendi juhatuse liige on pöördunud teie audiitorühingu
poole ja palunud teist arvamust sõltumatu vandeaudiitori aruande
eelnõu kohta, mille kliendi praegused audiitorid on kliendile teatavaks
teinud. Kavandatav sõltumatu vandeaudiitori arvamus on vastupidine
arvamus, kuna kliendil ja tema audiitoril on märkimisväärsed
erimeelsused raamatupidamise aastaaruandes kasutatud
arvestuspõhimõtete osas (põhivara kajastamine ümberhindluse
meetodil).
Analüüsige ee@kakoodeksi valguses probleeme, mis teie
audiitorühingul võib tekkida, ja põhjendage, kuidas teie audiitorühing
peaks kliendi sooviga tegelema.
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KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)
R114.1

A.informatsiooni tahtmatu avalikustamine;
B.organisatsioonisisene info konﬁdentsiaalsus;
C. potentsiaalse kliendi / töödandva organisatsiooni info
konﬁdentsiaalsus;
D.konﬁdentsiaalse info avalikustamise keeld (välja arvatud juriidiline
või kutsealane kohustus / õigus avalikustada);
E. miHe kasutada kondidentsiaalset infot kasusaamise eesmärgil;
F. miHe kasutama / avalikustama kondidentsiaalset infot peale
ärisuhte lõppu;
G.tuleb rakendada mõistlikke meetmeid tagamaks, et
arvestuseksperdi kontrolli all olev personal ja üksikisikud, kellelt
saadakse nõu ja abi, austavad arvestuseksperdi
konﬁdentsiaalsuskohustust.
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KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)
R114.2

Tööandja vahetamisel või uue kliendi omandamisel on
arvestuseksperdil õigus kasutada eelnevat kogemust, kuid ta ei
tohi kasutada ega avalikustada mis tahes konﬁdentsiaalset
informatsiooni, mis on omandatud või saadud kutsealase või
ärisuhte tulemusena.

Kontseptuaalne raamistik (120.3)

TUVASTA OHUD

R120.6

Identifitseeri

HINDA JA
KÄSITLE

R120.7

Kontrolli

Mõõda

Jaga või siirda

Prioritiseeri

Killusta või väldi

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

TUVASTA OHUD

R120.6

a)

Omahuvi oht (mõjutab
miHeasjakohaselt otsustust või
käitumist);

b)
c)
d)
e)

Eneseülevaatuse oht;
Kaitse oht (rikub objek@ivsust);
Lähitutvuse oht;
Hirmutamise oht.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

Kontseptuaalne raamisMk
R120.5
Kontseptuaalse raamis@ku rakendamisel
peab kutseline arvestusekspert:
a) tegema kutsealaseid otsustusi;
b) säilitama valvsuse uue informatsiooni
suhtes ja fak@de ja @ngimuste
muutumise suhtes ning
c) kasutama mõistliku ja informeeritud
kolmanda osapoole tes+, mida
kirjeldatakse lõikes 120.5 A4.

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

HINDA ....

R120.9

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

Kui kutseline arvestusekspert saab
teada uuest informatsioonist või fak@de
ja @ngimuste muutumisest, mis võib
mõjutada seda, kas oht on kõrvaldatud
või vähendatud aktsepteeritava
tasemeni, peab arvestusekspert seda
ohtu vastavalt uues@ hindama ja
käsitlema.

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

KÄSITLE

R120.10
OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

Kõrvalda ohud või vähenda neid
aktsepteeritava tasemeni järgmiselt:
a) kõrvaldades Gngimused, kaasa arvatud
huvid või suhted, mis tekitavad ohtusid;

b) rakendades kaitsemehhanisme, kui need
on kä@esaadavad ja kui neid on võimalik
rakendada, et vähendada ohtusid
aktsepteeritava tasemeni, või
c) keeldudes konkreetsest kutsetegevusest
või lõpetades selle.

R120.11
Kas meetmed kõrvaldavad ohud või
vähendavad neid aktsepteeritava
tasemeni?
Üldise järelduse tegemisel peab:
a) vaatama üle mis tahes
tehtud märkimisväärsed
otsustused või
järeldused ja
b) kasutama mõistliku ja
informeeritud kolmanda
osapoole tes@.

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

Sõltumatuse aspek.d ja kutsealane skep.tsism

2. KAE muus äritegevuses
200 Kontseptuaalse raamis;ku rakendamine –
Kutselised arvestuseksperdid muus
äritegevuses
210 Huvide konﬂik;d

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

220 Informatsiooni koostamine ja esitamine
230 Tegutsemine piisavate eriteadmistega
240 Finantshuvid, kompensatsioon ja s;imulid, mis
on seotud ﬁnantsaruandluse ja otsuste
langetamisega
250 Mõjutusvahendid, sealhulgas kingitused ja
külalislahkus
260 Reageerimine seadustele ja regulatsioonidele
mi5evastavuse puhul
250 Surve põhiprintsiipide rikkumiseks

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

TUVASTA OHUD

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

R200.5

R200.6A

a)

Omahuvi oht (mõjutab
miHeasjakohaselt otsustust või
käitumist);

b)
c)
d)
e)

Eneseülevaatuse oht;
Kaitse oht (rikub objek@ivsust);
Lähitutvuse oht;
Hirmutamise oht.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

Kaalutlusõiguse kasutamine informatsiooni
koostamisel või esitamisel
R220.5

Informatsiooni koostamine või esitamine
võib nõuda kaalutlusõiguse kasutamist
kutsealaste otsustuste tegemisel. Kutseline
arvestusekspert ei tohi kasuta
kaalutlusõigust kavatsusega teisi eksitada või
mõjutada miTeasjakohaselt lepingulisi või
regula$ivseid tulemusi.

Kaalutlusõiguse kasutamine informatsiooni
koostamisel või esitamisel
R220.6

Teostades kutsetegevust, eri$ toiminguid,
mis ei nõua vastavust asjassepuutuvale
aruandlusraamis$kule, peab kutseline
arvestusekspert rakendama kutsealast
otsustust, et tuvastada ja kaaluda järgmist:
a) otstarve, milleks informatsiooni kasutatakse;
b) kontekst, milles informatsiooni antakse ja
c) sihtrühm, kellele informatsioon on
adresseeritud.

Tuginemine teiste tööle ja kaalutlusõigus
Situatsioonid, kus kaalutlusõigust võidakse väärkasutada:
q Üld- ja eriotstarbelised ﬁnantsaruanded
q Hindamised
q Prognoosid, eelarved, muud otsuste tegemist toetavad
analüüsid
q Riskianalüüsid
q Maksuaruannete koostamised
q Eksperthinnangud

Tuginemine teiste tööle
R220.7

a)
b)
c)

tuleb teha kutsealane otsustus, määramaks
kindlaks meetmed, mida on vaja (kui on
vaja) rakendada lõikes R220.4 sätestatud
kohustuste täitmiseks.

aruandlusraamis1k;
esitlusviis ei tohi olla eksitav;
kutsealased otsustused nagu fak:täpsus, info täielikkus,
tehingute olemus ja klassiﬁtseerimine.
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KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV
HOOLSUS (PROFESSIONAL COMPETENCE &
DUE CARE)
Lugemine ja diskussioon:
AJN 04.01.2021 veebipos1tus
“Vandeaudiitori osutatavate
teenuste usaldusväärsus”

Tegutsemine piisavate eriteadmistega
R230.3

Kutseline arvestusekspert ei tohi
tahtlikult eksitada
tööd andvat
organisatsiooni
omandatud
eriteadmiste või
kogemuste taseme
osas.
Omahuvi oht!

Finantshuvid, kompensatsioon ja s.imulid, mis on
seotud ﬁnantsaruandluse ja otsuste langetamisega
R240.3

... ei tohi
manipuleerida
informatsiooniga ega
kasutada konﬁdentsiaalset informatsiooni isikliku kasu
saamiseks või teistele
ﬁnantskasuks.
Omahuvi oht!

Mõjutusvahendid
R250.5

pakkumine ja
vastuvõtmine võivad
olla keelatud. Tuleb
ennast asjaga kurssi
viia.
Omahuvi oht!

Surve põhiprintsiipide
rikkumiseks
R270.3
ei tohi:

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

a) lubada, et teiste avaldatud surve
tulemusena rikutakse vastavust
põhiprintsiipidele, või

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

b) avaldada teistele survet, mille puhul
arvestusekspert teab või mille kohta tal
on põhjust uskuda, et selle tagajärjel
rikuksid teised isikud põhiprintsiipe.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

3. KAE avalikus kutsealases
tegevuses
300 Kontseptuaalse raamis;ku rakendamine –
Kutselised arvestuseksperdid avalikus
kutsealases tegevuses
310 Huvide konﬂik;d
320 Kutsealane töölemääramine
321 Teised arvamused
330 Teenustasud ja muud tasumise tüübid
340 Mõjutusvahendid, sh kingitused ja külalislahkus
350 Kliendi varade vastutav hoid
360 Reageerimine seadustele ja regulatsioonidele
mi5evastavuse puhul

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.

Sõltumatuse aspek.d ja kutsealane skep.tsism
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OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Küsimus 1:
Teie oluliselt suure töövõtu maksumusega püsivkliendil on
olnud viimasel majandusaastal märkimisväärne müügitulu
kasv. Mida peaksite tegema ehk milliseid kaitsemehhanisme
rakendama, et maandada ohtu teie objek1ivsusele?
Küsimus 2:
Tuvastate audi1 töövõ6u teostades, et audi1 klient on jätnud
tasumata märkimisväärse arvesumma eelmise perioodi
töövõtu eest.
Mis probleemi näete / kuidas olukorda lahendate?

KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)

TUVASTA OHUD

Austa kutsealaste ja ärisuhete tulemusel
omandatud informatsiooni konﬁdentsiaalsust.

R300.4
300.6

a)

Omahuvi oht (mõjutab
miHeasjakohaselt otsustust või
käitumist);

b)
c)
d)
e)

Eneseülevaatuse oht;
Kaitse oht (rikub objek@ivsust);
Lähitutvuse oht;
Hirmutamise oht.

OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY)
Mi7e kahjustada kutse- või ärialast otsustust
erapoolikuse, huvide konﬂik> või teiste isikute
sobimatu mõjutuse tõ7u.

KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV HOOLSUS
(PROFESSIONAL COMPETENCE & DUE CARE)
Saavutada ja säilitada kutsealased teadmised ja
oskused ning hoolsus.

KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR)
Olla vastavuses regulatsioonidega ning väl>da mis
tahes tegevust, mis võib kutseala diskrediteerida.

AUSUS (INTEGRITY)
Olla kõikides kutsealastes ja ärisuhetes otsekohene
ja aus.
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KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV
HOOLSUS
Klient lähtub järgmistest regulatsiooniparagrahvidest ning ei
kasuta raamatupidamise aastaaruande koostamisel RTJ 5
põhimõ6eid (vara hindamise osas):
RPS §21 (6): Kui tegevjuhtkond jõuab järeldusele, et Ees1
ﬁnantsaruandluse standardi järgimisest ei piisa
raamatupidamise aastaaruande eesmärgi saavutamiseks,
tuleb raamatupidamise aastaaruande lisas anda
informatsiooni, mis on vajalik asjakohase ja tõepäraselt
esitatud ﬁnantsinformatsiooni saamiseks.
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KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV
HOOLSUS
RPS §21 (7): Kui Ees@ ﬁnantsaruandluse standardi mõne säHe järgimine
takistab raamatupidamise aastaaruande eesmärgi saavutamist, on sellest
säHest lubatud kõrvale kalduda, selgitades raamatupidamise aastaaruande
koostamisel kasutatavaid arvestuspõhimõHeid kirjeldavas lisas
kõrvalekaldumise põhjuseid.
RTJ 1.8 Äärmiselt erandlikel juhtudel, kui juhtkonna veendumuse kohaselt
ei võimalda teatud RTJ sätete täitmine kajastada õiges@ ja õiglaselt
eHevõHe ﬁnantsseisundit, majandustulemust või rahavoogusid, koostab
juhtkond aruanded lähtudes õige ja õiglase kajastamise nõudest ning
selgitab RTJ sätete miHejärgimise põhjuseid aruande lisades
Kliendi selgitused ei tundu olevat ammendavad / põhjendatud.
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KUTSEALANE PÄDEVUS JA NÕUTAV
HOOLSUS
Kas audi1 lähenemisviisi ja üldiste riskivastuste kujundamise
käigus peaks töövõtupartner analüüsima ka riski, et töörühma
liikmetel võib jääda vajaka spetsiiﬁlisi oskuseid ja/või teadmisi
töövõtu nõuetekohaseks teostamiseks?
A

Jah, see on oluline riskifaktor;

B

Ei, töögrupi liikmete spetsiiﬁliste oskuste või teadmiste
puudumine pole lähenemisviisi ja üldiste risivastuste
kujundamise juures oluline, sest selline analüüs tuleb
teostada töövõtu aktsepteerimise protsessi käigus.
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KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)
Te olete hotelle opereeriva kontserni A audiitoriks.
Saate pakkumiskutse osaleda teise, samas suurusjärgus
hotelle opereeriva kontserni B audiitorteenuse osutamise
hankes.
A ja B on konkurendid ja nende teenuste struktuur,
klientuur ja hinnaklass on suhteliselt sarnased.
Iden1ﬁtseerige (ja selgitage, miks nii arvate) võimalikke
ee1kaprobleeme, kui a) kaalute hankes osaleda ja b)
peaksite hanke võitma.
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KUTSEALANE KÄITUMINE (PROFESSIONAL
BEHAVIOR) Vastus slaidile # 17
1.

Võib kahjustada olemasoleva audiitori arvamust ja renomeed

2.

Võib kahjustada teie audiitorﬁrma arvamust ja renomeed

3.

Oht kutsealasele käitumisele ja hoolsusnõude järgimisele, kuna ei tea kõiki fakGlisi asjaolusid

4.

Klient võib “shopata”

5.

Audiitorühingul võib tekkida kiusatus anda arvamus, mida klient soovib audiG saamiseks
tulevikus

6.

Tuleks hankida kliendilt luba olemasoleva audiitoriga ühenduse võtmiseks (asjaolude
täpsustamiseks)

7.

Tuleks olemasolevat audiitorit teavitada teie poolt tehtavast tööst

8.

Kui võimalik, taotlege nii kliendilt kui olemasolevalt audiitorilt täielikku informatsiooni, nii et
teie eTevõTel oleks kõik fakGd täielikult teada ning

9.

Kui klient keeldub loa andmisest, keelduge tegutsemast
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OBJEKTIIVSUS (OBJECTIVITY) slaidi # 40 vastused
Küsimus 1:
Ohu tuvastamiseks on vaja regulaarselt jälgida kliendiproﬁili.
Kaitsemehhanismideks oleks teise partneri (või koostööpartneri) poolne
töövõtu kvaliteedi kontrollülevaatus, ee@kapartneri informeerimine ja
vajadusel temapoolne järelvalve töövõtu üle, suhtlemine valitsejatega.
Soovituslikult ei tohiks aktsepteerida eelarvet, mis ületab 15% müügitulust
(10% noteeritud eHevõHe puhul). Töövõtupartnerite regulaarne
roteerumine.
Küsimus 2:
Oht sõltumatusele. Tuleks saavutada kokkulepe tasumise osas. Kui
kokkulepet ei saavutata (erimeelsused) ja summa on märkimisväärne, siis
tuleks ohtu minimeerida näiteks TKKÜ ja ee@kapartneri kaasamise läbi.
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KONFIDENTSIAALSUS (CONFIDENTIALITY)
slaidi # 45 vastus

Oht konﬁdentsiaalsusele ja huvide konﬂikG situatsioon. Mõlemad kliendid
võivad info andmise ja avalikustamise suhtes olla kõhklevad ning raske on
näida sõltumatu ja käituda mõlema parimates huvides.
Võimalikud meetmed:
1)

Töövõtumeeskondade teavitame võimalikust ohust;

2)

Töövõtumeeskondade konﬁdentsiaalsus- ja sõltumatuse kinnitused;

3)

Aus suhtlus mõlema kliendiga, nende informeerimine situatsioonist ning
nende nõusoleku taotlemine;

4)

Erinevad töövõtupartnerid ning erinevad töövõtumeeskonna liikmed;

5)

TKKÜ-d;

6)

Muud võimalikud audiitorühingu sisesed tulemüürid.

Tänan kuulamast ja kaasa mõtlemast!

M:
E:
URL:

+372 506 5581
sergei.tsistjakov@assertum.ee
www.assertum.ee

