
Ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormid

1. Märkuseta kokkuvõte

Pealkiri SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Adressaat

Rahandusministri 27.12.2010. a määruse nr 78
„Ülevaatuse audiitorteenuse vandeaudiitori

aruande vormide kehtestamine”
lisa

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

Ulatuse lõik 

 

 

Kokkuvõte 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number  

Audiitorettevõtja nimi  

Audiitorettevõtja tegevusloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 
 

 



1A. Märkuseta kokkuvõte koos teatud asjaolu rõhutamisega 

Pealkiri                    SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

Ulatuse lõik 

 

 

Kokkuvõte 

 

 

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 tegevusloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 
 

 

 



2. Märkusega kokkuvõte 

 

Pealkiri                    SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

Ulatuse lõik 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri   (Märkusega kokkuvõtte avaldamise 
alus) 

 

Märkusega kokkuvõte 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number  

Audiitorettevõtja nimi  

Audiitorettevõtja tegevusloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 
 

 

 

 

 



2A. Märkusega kokkuvõte koos teatud asjaolu rõhutamisega 

Pealkiri                    SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

Ulatuse lõik 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri   (Märkusega kokkuvõtte avaldamise 
alus) 

 

Märkusega kokkuvõte 

 

 

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 tegevusloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 

 

 



 

3. Kokkuvõtte avaldamisest loobumine 

 

Pealkiri                    SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

Ulatuse lõik 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri   (Kokkuvõtte avaldamisest loobumise alus) 

 

Kokkuvõtte avaldamisest loobumine 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number  

Audiitorettevõtja nimi  

Audiitorettevõtja tegevusloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 

 

 

 

 



 

 

4. Vastupidine kokkuvõte 

Pealkiri                    SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Adressaat 

 

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta 

Sissejuhatav lõik 

 

Ulatuse lõik 

 

 

Vandeaudiitori aruande modifikatsiooni aluse alampealkiri   (Vastupidise kokkuvõtte avaldamise 
alus) 

 

Vastupidine kokkuvõte 

 

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta 

 

 

Audiitorettevõtja nimel allkirjastava vandeaudiitori nimi 

Vandeaudiitori number  

Audiitorettevõtja nimi  

Audiitorettevõtja tegevusloa number 

Audiitorettevõtja asukoha aadress 

Vandeaudiitori aruande kuupäev 

 

 

 

 


