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Auditi audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormid 

1. Märkuseta arvamus 

Pealkiri  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 

 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 

 

Arvamus 

 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 
 
 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number 

Audiitorettevõtja nimi 

Audiitorettevõtja tegevuloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 



1A. Märkuseta arvamus koos teatud asjaolu rõhutamisega 

Pealkiri  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 

 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 

 

Arvamus 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri  (Asjaolu rõhutamine) 

 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 
 
 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number 

Audiitorettevõtja nimi 

Audiitorettevõtja tegevuloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 



2. Märkusega arvamus 

Pealkiri  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 

 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri  (Märkusega arvamuse avaldamise alus) 

 

 

Märkusega arvamus 

 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 
 
 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number 

Audiitorettevõtja nimi 

Audiitorettevõtja tegevuloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 



2A. Märkusega arvamus koos teatud asjaolu rõhutamisega 

Pealkiri  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete kohta 

 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri  (Märkusega arvamuse avaldamise alus) 

 

 

Märkusega arvamus 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri  (Asjaolu rõhutamine) 

 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 
 
 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number 

Audiitorettevõtja nimi 

Audiitorettevõtja tegevuloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 



3. Arvamuse avaldamisest loobumine 

Pealkiri  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 

 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri  (Arvamuse avaldamisest loobumise alus) 

 

 

Arvamuse avaldamisest loobumine 

 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 
 
 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number 

Audiitorettevõtja nimi 

Audiitorettevõtja tegevuloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 



4. Vastupidine arvamus 

Pealkiri  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

 

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 

 

 

Vandeaudiitori kohustus 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri  (Vastupidise arvamuse avaldamise alus) 

 

 

Vastupidine arvamus 

 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 
 
 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number 

Audiitorettevõtja nimi 

Audiitorettevõtja tegevuloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 

 


