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Pakkumine Audru valla konsolideerimisgrupi 2012 aasta majandusaasta aruande
audiitorkontrolli teostamiseks
Tänan Teid ettepaneku eest osaleda Audru vallale audiitorteenuste pakkumisel. Pakkuja
kvalifikatsioon ja kogemus on esitatud käesoleva pakkumise lisas 1.

1. Pakutava teenuse kirjeldus
Pakkumise objektiks on Audru valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne mis on
koostatud Eesti hea raamatupidamisetava ning Riigi Raamatupidamise üldeeskirja kohaselt.
Pakkumine on esitatud raamatupidamise aastaaruannete
aas
auditeerimiseks 2012 aasta kohta.
Audiitorkontroll viiakse läbi Audiitortegevuse järelevalve nõukogu poolt 15. septembril 2010
kinnitatud Rahvusvahelise
ahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni rahvusvaheliste standardite alusel
koostatud vandeaudiitori
iitori kutsetegevuse standarditest lähtudes. Nimetatud standardid on kättesaadaval
veebiaadressil www.audiitorkogu.ee.
Auditi eesmärgiks on tõsta finantsaruannete usaldatavuse taset nende ettenähtud kasutajate jaoks. See
saavutatakse audiitori poolt arvamuse avaldamisega selle kohta,
kohta, kas
kas finantsaruanded
finantsaruanded koostatakse
kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava finantsaru
finantsaruandluse raamistikuga.
Auditi toimumise aeg kooskõlastatakse käesoleva pakkumise aktsepteerimisel kliendiga.
Audiitorkontrolli viib läbi Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ nimel juhtivaudiitor Roy Vaimand
Vaimand.

2. Pakutava teenuse hind
Eelnevas punktis nimetatud teenuse eelarveks on 3900 eurot pluss käibemaks (4680 eurot koos
käibemaksuga). Auditi eelarve eelduseks on et:
a) Audru vald täidab korrektselt oma seadusandlusest ja sõlmitavast kliendilepingust tulenevaid
kohustusi ning et Audru valla raamatupidamis
raamatupidamis- ja sisekontrollisüsteemis ei ilmne auditi käigus
olulisi puudusi.
b) Audru valla poolt kasutatav raamatupidamistarkvara võimaldab andmete eksportimist
tarkvaraprogrammi Excel.
Auditi eelarve sisaldab Eesti raamatupidamise seaduse ja Riigi
Riigi Raamatupidamise üldeeskirja kohaselt
koostatud konsolideeritud aastaaruande auditit; aastaaruande audiitorkontrolliga otseselt seotud
konsultatsioone.
ti sooritamisele kuluvast ajast. Auditi sooritamiseks kuluv aeg
Auditi lõplik maksumus sõltub auditi
sõltub auditeeritava tegevusmahust,
mahust, raamatupidamiseraamatupidamise ja sisekontrollisüsteemi kvaliteedist ning
auditeeritava poolt auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabist.

Audiitoril õigus taotleda auditi eelarve suurendamist, kui auditeeritav ei täida oma lepingust tulenevaid
kohustusi või on auditi sooritamise käigus tõusetunud olulisi probleeme, mida ei olnud lepingu
sõlmimisel võimalik ette näha ja mille lahendamist auditi eelarve raames ei saa mõistlikult eeldada.
Auditiga otseselt mitteseotud konsultatsioonide (maksu, finantsnõustamise, mitterahaliste
sissemaksete hindamine jms.) teenuste tunnihinnaks on 40 eurot pluss käibemaks.
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Loodan, et tehtud pakkumine vastab Teie ootustele. Täpsustuste ja täiendava informatsiooni saamiseks
palun võtta minuga ühendust: roy.vaimand@gmail.ee või telefonil 5044728.

Lugupidamisega,
Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ nimel

Roy Vaimand
Juhatuse liige

Lisa 1. Pakkuja kvalifikatsioon ja senised kogemused
Pakkumise esitajaks on Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ, mille juhtivaudiitoriks on Roy Vaimand.
Roy Vaimandi haridus
1989-1993 Tallinna Tehnikaülikool, majandusarvestus ja raamatupidamine
1992
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, kuluarvestus
1995-1996 University of Essex, Accounting, Finance and Management
Roy Vaimandi töökogemus
·

Vannutatud audiitor alates aastast 1994

·

Töökogemus:
1992-2005: KPMG Baltics AS
2007 alates: Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ

Rahvusvahelises audiitor- ja konsultatsioonifirmas KPMG töötas Roy Vaimand 1992 - 2005 erinevates
ülesannetes (auditi manager, auditi partner, finantsnõustamise osakonna juhataja, nõukogu liige).
KPMG-s töötamise ajal juhtinud koostööprojekte mitmete kohalike omavalitsustega (Tallinna linn,
Pärnu Haigla SA, Majandusministeerium), Eesti Olümpiakomitee ja riigile/või kohalikele
omavalitsustele kuuluvate ettevõtetega (Tallinna Soojus, Keila Vesi, Eesti Energia).
Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ tegevusloa number on 81, vandeaudiitor Roy Vaimandi
kutsetunnistuse number on 243.

