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LÜHIDALT BDO-ST EESTIS
Tänu rahvusvahelisele haardele ja pikale kohalikule kogemusele suudame toetada
Teie äritegevust Eestis professionaalsete teenustega järgmistes valdkondades:

AUDIITORETTEVÕTJA
BDO Eesti AS (audiitorettevõtja, tegevusluba
) on esimene juriidiline isik,
mis sai õiguse taasiseseisvunud Eesti Vabariigis audiitorina tegutseda. Koos
meiega saate osa globaalse audiitor- ja konsultatsiooniettevõtete võrgustiku
BDO rahvusvahelistest kogemustest ja teadmistest.

KOHUSTUS OLLA LÄBIPAISTEV ON ISEENESESTMÕISTETAV
Avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi teostamise mandaadi saanud eraettevõttena teadvustame endile, et oleme asjatundjatena unikaalses positsioonis.
Seetõttu on kohustus olla läbipaistev kirjutatud BDO geneetilisse koodi.

PÜHENDUMUS KUTSE ARENDAMISSE
On üheselt selge, et laiema üldsuse arusaamist vandeaudiitoritest, audiitorteenustest ja audiitorteenuste kvaliteedist on vaja pidevalt parandada. BDO
usub, et suurem läbipaistvus kasvatab usaldust vandeaudiitorite vastu ning
võimaldab tervikuna parandada audiitorettevõtjate usaldusväärsust ja mainet.
BDO pühendub jätkuvalt üksikasjalike läbipaistvusaruannete väljastamisele, et
toetada vandeaudiitori ameti tuntuse ja maine kasvatamise eesmärke ning olla
vastavuses kõigi kehtivate seadustega.

audiitorteenused
maksu-, finants-, ja ärinõustamislahendused
raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenused
koolitus- ja lektoriteenused
Tegutseme Eestis audiitorteenuste ning äri- ja finantsnõustamisele ja -tugiteenuste
osutamisele spetsialiseerunud ettevõttena alates 1991. aastast.

600+ KLIENTI NING 50+ SPETSIALISTI KOKKU

seisuga 30.06.2016

Tänastele tegevustele spetsialiseerunud 25 tegevusaasta jooksul ning 40-aastase tegevusajalooga oleme saanud Eestis oma ala juhtivaks ettevõtteks. Meil on üle 600 kliendi nii juhtivate
kodumaiste ja rahvusvaheliste ettevõtete kui ka avaliku sektori organisatsioonide hulgast.
Eesti kontorites töötab üle 50 spetsialisti, kes pakuvad professionaalseid majandusharu eripära
ja uusimaid rahvusvahelisi arengusuundi arvestavaid teenuseid.
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vandeaudiitori
või siseaudiitori
litsentsi

10

avaliku sektori
vandeaudiitori või
siseaudiitori litsentsi

290+

audiitorteenuste klienti

BDO Eesti AS-il on siiralt hea meel võimaluse üle anda ülevaade meie organisatsioonist ning tegemistest fookusega vandeaudiitoritele ja audiitorettevõtjatele. Usume, et Te leiate
meie läbipaistvusaruandest nii kasulikku ja huvitavat kui ka lihtsalt silmaringi laiendavat. Loodame, et teave selle kohta, kes me oleme ja milliseid eetika, sõltumatuse ja kvaliteedi tagamise
protsesse me järgime, et saavutada usaldusväärset ja kõrget audiitorteenuste kvaliteeti, aitab suurendada avalikkuse usaldust meie vastu vandeaudiitori vastutusrikka rolli täitjana.

SULEV LUIGA
BDO Eesti AS-i juhtivpartner,
juhatuse esimees

“Suur tänu meie usaldamise eest!
Oluline Teile, on tähtis meile”

BDO ÜHINE VISIOON ON OLLA ERAKORDSE KLIENDITEENINDUSE LIIDER.

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUSED
BDO Eesti A S (audiitorettevõtja tegevusluba
)
LÄBIPAISTVUSARUANNE 2016/2015 on koostatud vastavalt
Eesti audiitortegevuse seaduse § 158 nõuetele.
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AUDIITORETTEVÕTJA JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUSED
Juhatus on koostanud 2016/2015 läbipaistvusaruande perioodi 01.07.2015―30.06.2016 kohta.

Audiitorühingul pole tegevusala, mis ei ole audiitorteenuse
osutamine või muu äritegevus Eesti Vabariigi audiitortegevuse
seaduse mõistes.

BDO Eesti AS omab audiitorteenuste osutamiseks Eesti
Vabariigi Rahadusministeeriumi 08.03.2010 antud kehtivat
tegevusluba nr 1.

SULEV LUIGA

SVEN SILING

EGLE VAINULA

Juhatuse esimees

Juhatuse liige

sulev.luiga@bdo.ee

sven.siling@bdo.ee
+372 517 9833

Juhatuse liige
egle.vainula@bdo.ee

+372 504 3175

BDO Eesti AS-i juhatus ja nõukogu usuvad, et järgnevalt
kirjeldatud ettevõttesisene riskijuhtimise ja kvaliteedikontrolli keskkond on vastavuses kõigi oluliste asjakohaste
regulatsioonidega ja see on mõistlikuks aluseks eeldada,
et BDO Eesti AS-i osutatud audiitorteenused vastavad
järjepidevalt nõutavatele kvaliteedistandarditele.

Audiitorühingus BDO Eesti AS on juunis-juulis 2016 läbi
viidud iga-aastane sõltumatuse nõude järgimise sisemine
ülevaatus, sõltumatuse tagamiseks vajalikud kaitsemeetmed
on rakendatud ning kutsetegevuse dokumentides fikseeritud.
Eeltoodust tulenevalt kinnitab BDO Eesti AS, et on
kutsetegevuses olnud sõltumatu.

+372 518 5812

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud aruande üle vaadanud ja heaks kiitnud.

KÜLLI ROSENBERG

KARIN LUIGA

Nõukogu esinaine
kylli.rosenberg@bdo.ee
+372 5349 0978

Nõukogu liige
karin.luiga@bdo.ee
+372 505 6330

SANDRA LINDERMANN
Nõukogu liige
sandra.lindermann@bdo.ee
+372 5622 7507

Ühtlasi kinnitab audiitorettevõtja BDO Eesti AS käesolevas
läbipaistvusaruandes toodud andmete õigsust kõigis olulistes
osades aruande allkirjastamise kuupäeval (29.09.2016).

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

BDO: GLOBAALSELT KOHALIK
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BDO EESTI ÕIGUSLIK JA JUHTIMISLIK STRUKTUUR NING OMANIKUD

NÕUDED AUDIITORETTEVÕTJALE
TÄIDETUD

30.06.2016

Eestis registreeritud BDO Eesti AS
(registrikood 10309827, audiitorettevõtja
) kuulub emaettevõtjana
konsolideerimisgrupi koosseisu, omades
30.06.2016 seisuga ärinõustamisteenuste osutamisega tegelevat tütarettevõtjat BDO Advisory OÜ (registrikood 12252563) ja raamatupidamisteenuste osutamisega tegelevat
tütarettevõtjat BDO Accounting OÜ
(registrikood 14031566). BDO Advisory
OÜ ja BDO Accounting OÜ ei ole
registreeritud audiitorettevõtjad Eesti
Vabariigi audiitortegevuse seaduse
mõistes.
BDO Advisory OÜ on osaühing, mille
juhtorganiteks on osanike üldkoosolek
(ainuosanikku esindab BDO Eesti AS-i
juhatus) ning kaheliikmeline juhatus.
BDO Accounting OÜ on osaühing, mille
juhtorganiteks on osanike üldkoosolek
(ainuosanikku esindab BDO Eesti AS-i
juhatus) ning kaheliikmeline juhatus.
30.06.2016 seisuga oli BDO Eesti AS-i
aktsiakapital 60 000 eurot, mis jagunes
600 võrdsete õigustega lihtaktsiaks
nimiväärtusega a’ 100 eurot.

BDO EESTI AS
AKTSIONÄRID
SULEV LUIGA

35%

SVEN SILING

15%

EGLE VAINULA

15%

URMAS VÕIMRE

15%

LAILE KAASIK

10%

REE TEINBERG

5%

KAIRI LUIGELAHT-TEDER

5%

AUDIITORTEENUSED

NÕUSTAMISJA KOOLITUSTEENUSED

RAAMATUPIDAMIS-,
PALGAARVESTUS- JA
ÄRITUGITEENUSED

Nõue
Enamus (50%+) audiitorühingu
aktsiatega
esindatud häältest peab
kuuluma mõne EL-i
lepinguriigi
pädeva
asutuse järelevalvele
piiranguteta allutatud
vandeaudiitoritele, kes
on saanud kutse mõnes
EL-i lepinguriigis, või
audiitorühingule.
BDO Eesti:

85%+

NÕUKOGU
KÜLLI ROSENBERG
KARIN LUIGA
SANDRA LINDERMANN

BDO ADVISORY OÜ

BDO ACCOUNTING OÜ

Osanik: BDO Eesti AS

Osanik: BDO Eesti AS

100%

JUHATUS

JUHATUS

JUHATUS

SULEV LUIGA

SULEV LUIGA

EGLE VAINULA

SVEN SILING

URMAS VÕIMRE

SULEV LUIGA

EGLE VAINULA

100%

Nõue
Audiitorühingus, mille
juhatuses on kolm
liiget, peavad vähemalt
kaks
neist
olema
mõnes EL-i lepinguriigis
kutse saanud vandeaudiitorid,
kes
on
Audiitorkogu liikmed.
BDO Eesti:

100%

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

BDO EESTI KONSOLIDEERITUD MÜÜGITULU

700+

BDO Eesti AS-i konsolideerimisgrupi ettevõtjate majandusaasta on 01.10.—30.09.
Audiitorettevõtja läbipaistvusaruande kohustuslikuks aruandeperioodiks on 01.07.—30.06.
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Aruandeperioodil teostasime:
360+ AUDIITORTEENUSTE TÖÖVÕTTU
200+ RAAMATUPIDAMISTEENUSTE TÖÖVÕTTU
140+ NÕUSTAMIS- ja KOOLITUSTEENUSTE TÖÖVÕTTU

BDO Eesti AS konsolideeritud müügitulu 01.07.−30.06. (EUR)

AUDIITORTEENUSED

741 911

2016/2015

MÜÜGITULU KOKKU:

709 918

2015/2014

1 780 279

633 779

2014/2013

1 570 891
1 349 521

RAAMATUPIDAMIS- JA
PALGAARVESTUSTEENUSED

2016/2015

NÕUSTAMIS- JA
KOOLITUSTEENUSED

2016/2015

736 373

2015/2014

642 289
506 878

2014/2013

2015/2014
2014/2013

301 995
218 684
208 864

2014/2013

2015/2014

2016/2015

BDO partnerite ja töötajate täistööajale taandatud
keskmine arv audiitorettevõtja aruandeperioodil:
2014/2013
oli

39

2015/2014
oli

39

2016/2015
oli

50

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

BDO RAHVUSVAHELISE VÕRGUSTIKU
ÕIGUSLIK KORRALDUS JA ÜLESEHITUS
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BDO AASTAST 1963

TEADMISED KÕIKJALT MAAILMAST

BDO on rahvusvaheline professionaalseid teenuseid osutavate
iseseisvate audiitor- ja ärinõustamisettevõtjate võrgustik, mis
kasutab ühtset ärinime BDO, mis on Stichting BDO-le kuuluv
registreeritud kaubamärk. Praeguses vormis BDO asutati 1963.
aastal. Üle 50 aasta pikkuse ajalooga võrgustiku kaubamärk BDO on
akronüüm algsete liikmete nimedest: Binder Hamlyn
(Ühendkuningriik), Dijker & Co (Madalmaad) ning Otte & Co
(Saksamaa).

Lisaks meie endi töötajate laialdastele teadmistele seisab iga BDO-lase selja taga rahvusvaheline
võrgustik, mille hinnatud eksperdid on vaid telefonikõne kaugusel. Väliskolleegidega teadmisi vahetades
arendame üksteist eelkõige just kahel eesmärgil:
klientide aitamiseks;
veelgi kõrgema professionaalse taseme saavutamiseks.

64 300

KÕRGELT KVALIFITSEERITUD
PARTNERIT JA TÖÖTAJAT
ÜLE MAAILMA

BDO RAHVUSVAHELISE
VÕRGUSTIKU JUHTORGANID
BDO International Council
BDO Rahvusvahelises Nõukogus on esindaja iga riigi hääleõiguslikust
liikmesfirmast ning oma sisult kujutab nõukogu endast BDO
International Limitedi üldkoosolekut. Nõukogu kiidab heaks
aastaeelarve ning muudatused võrgustiku juhtimispõhimõtetes
ning nimetab arenduskogu.
BDO Global Board
Arenduskogu, mis on BDO International Limitedi direktorite
nõukoguks, koosneb nüüdseks seitsme suurema liikmesfirma
esindajatest, kelle on kolmeks aastaks nimetanud nõukogu.
Arenduskogu käib koos vähemalt neli korda aastas ja vajaduse
korral tihedamini, kontrollib globaalse juhtrühma tegevust ning
määrab võrgustiku tegevussuunad ja –põhimõtted.
BDO Global Leadership Team
Globaalne juhtrühm viib arenduskogu otsuseid igapäevaselt
ellu nõukogu poolt kinnitatud eelarvele tuginedes. Juhtrühma
kuuluvad auditi- ja raamatupidamisteenuste, maksuteenuste,
personaliarenduse, klienditeeninduse, võrgustiku arenduse
ning administratsiooni globaalsed juhid.

1 400+

MEIE REGIOONID

jaotus 2015. aasta käibe järgi
3,65 MILJARDIT
USA DOLLARIT
25 174 INIMEST

50%
AMEERIKA

KONTORIT

154+

MEIE
VÕRGUSTIK

35%

RIIKI

EUROOPA, LÄHISIDA
JA AAFRIKA

ÜLEMAAILMNE
MÜÜGIKÄIVE

15%

7,30

MILJARDIT USA
DOLLARIT

ESINDUSED KÕIGIS
AASIA MAADES

AASIA JA VAIKSE
OOKEANI PIIRKOND

2,58 MILJARDIT
USA DOLLARIT
23 808 INIMEST
1,06 MILJARDIT
USA DOLLARIT
15 321 INIMEST

KLIENDIKESKSUS

töötajate ja partnerite suhtarv maailmas

9 VS 1

IAB "NETWORK OF THE YEAR"
VÕITJA 2015. AASTAL

BDO

15 VS 1
Seisuga 30.09.2015

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

teistest
suuremates
võrgustikes

BDO RAHVUSVAHELISE VÕRGUSTIKU
ÕIGUSLIK KORRALDUS JA ÜLESEHITUS
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Liikmelisus BDO võrgustikus tugineb kolmel põhilepingul.

WERNER SCHIESSER

Liikmesfirmad

Liikmelisusleping, milles fikseeritakse nõuded

BDO võrgustiku liikmetele ning liikmelisusega seotud
õigused ja kohustused.

Teenuste leping, milles käsitletakse keskselt

Liikmelisuslepingud ja regulatsioonid
Liikmesfirma
litsentsileping

osutatavate teenuste ning võrgustiku üldisesse arengusse
panustamise tingimusi.

ja kohustuse kasutada BDO intellektuaalset omandit,
nime, logo, visuaalset identiteeti, tarkvara ning
juhendmaterjale (manuaale).

BRUSSELS
WORLDWIDE
SERVICES BVBA
(Belgia)

BDO INTERNATIONAL
LIMITED (Inglismaa)

Liikmesfirma litsentsileping annab õiguse

BDO
BDO
BDO
BDO

logo
nimetus
tarkvarad
juhendid

Teenuste
leping

Võrgustik
Juhtimine
(nõukogu, arenduskogu
ja globaalne juhtrühm)

Teenused
Finantsid
Investeeringud
(kui tehakse)

Liikmestaatuse omandamiseks-säilitamiseks peab BDO liikmesfirma olema võimeline pakkuma teatavat minimaalset valikut põhiteenuseid
(sh audiitor-, maksu- ja nõustamisteenused), omama kohalikul tasandil asjakohast kvaliteedi- ja riskijuhtimist, tegevuskindlustust ning tuginema oma
tegevuses kõrgetele professionaalsus- ja eetikanõuetele.

The Chairman of BDO
International Council
werner.schiesser@bdo.ch

WAYNE BERSON
Chair of the Global Board,
BDO International
wberson@bdo.com

MARTIN VAN ROEKEL
The Chief Executive Officer
of BDO International
martin.van.roekel@bdointernational.com

Kesksete teenuste osutamist BDO võrgustikus koordineerib Belgia piiratud vastutusega äriühing Brussels Worldwide Services BVBA, mille põhikirjajärgne
asukoht on Brüsselis. Nii BDO International Limited kui ka Brussels Worldwide Services BVBA ei osuta klientidele audiitorteenuseid. BDO võrgustiku
liikmesfirmal ei ole BDO International Limited ja Brussels Worldwide Services BVBA esindamiseks agendi- või partnerluslepingut. Nii BDO International
Limited, Brussel Worldwide Services BVBA kui ka iga BDO võrgustiku liikmesfirma on iseseisev juriidiline isik, mis ei ole vastutav teiste liikmesfirmade
tegevuse või tegevusetuse eest.
BDO võrgustiku mõjuvõim BDO Eesti AS-i tegutsemissuundadele ja põhimõtetele on sõlmitud lepingutega võetud kohustuste kaudu oluline, kuid
juhatuse hinnangul ei oma BDO International Limited (ja Brussels Worldwide Services BVBA ning Stichting BDO) kokkuvõttena valitsevat mõjuvõimu
BDO Eesti AS-i üle viisil, mis seaks kahtluse alla BDO Eesti AS-i sõltumatuse audiitorteenuste osutajana.

ANDERS HEEDE
The Chief Executive Officer of
BDO EMEA Region,
Global Head of Advisory
anders.heede@bdo.global

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

BDO KLIENDITEENINDUSE FILOSOOFIA:
OLEME ORIENTEERITUD LAHENDUSTELE
BDO VISIOONIKS ON OLLA ERAKORDSE
KLIENDITEENINDUSE LIIDRIKS
Me oleme pühendunud pikaajaliste ja tugevate suhete
arendamisele;
me kuulame;
me vastame;
me oleme proaktiivsed;
me oleme pühendunud Teie ärile.

ASJATUNDJATENA OTSIME JA LOOME
ÕNNESTUMISTEKS VÕIMALUSI
Hindame ja tunnustame iga inimese tugevaid külgi. Me hindame inimesi
saavutuste kaudu ja pakume paindlikkust tööaja kasutamisel. Viime ellu
kolleegidele ja klientidele lubatu. Me kohtleme üksteist võrdselt ning
usaldus mängib meievahelistes suhetes olulist rolli. Toetame ja soodustame
iseseisvat mõtlemist ning enesearengule suunatud tegevusi. Probleemide
lahendamisel eelistame ennetavat lähenemisviisi. Tahame olla eeskujuks.

BDO ERIPÄRAKS ON TULEMUSLIK SUHE KLIENDIGA
Meie eesmärgiks on mõista nii inimesi kui ka äri ning luua kestvaid suhteid,
mis põhinevad vastastikusel tunnustamisel ja usaldusel. Me hoolime oma
klientide edust ning pühendume väärtuste loomisele. Meie professionaalsed
oskused ja teadmised aitavad muuta koostöö efektiivseks ja sujuvaks.
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BDO Eesti AS-i juhtkond näitab oma käitumise kaudu, et panustamine
meie teenuste kvaliteedi tagamise eesmärkidesse ja süsteemidesse
on nii audiitorettevõtja, vandeaudiitorite kui ka klientide huvides.
PIKAAJALISELT LIHVITUD TEENUSED
Oleme Eesti audiitorteenuste ning äri- ja
finantskonsultatsioonide turul tegutsenud pea
25 aastat ja välja kujundanud kliendipõhise
lähenemise
oma
teenuste
pakkumisel.
Arvestamine iga konkreetse kliendi soovide ja
väärtushinnangutega tagab meile pikaajalised
kliendisuhted.
BDO eesmärk on oma lahendusi pakkudes
aidata klientidel keskenduda põhilisele ja
olulisele, lihtsustada keerulist, vältida ja
maandada riske ning vajaduse korral pakkuda
tuge organisatsioonisiseste äritugiteenuste osas.

AUDIITORTEENUSED
RAHVUSVAHELISED
ÄRITUGITEENUSED

ÄRIRAHANDUSE,
TEHINGUTE JA
RESTRUKTUREERIMISE
NÕUSTAMINE

MAKSUNÕUSTAMINE

AUDIT
MAKSUD
NÕUSTAMINE
ÄRITUGI

FORENSICJA RISKIJUHTIMISE
TEENUSED

RAAMATUPIDAMINE JA
ARUANDLUS

TEHNOLOOGIA JA
SÜSTEEMIDE
NÕUSTAMINE

Usume BDO-s, et tuleviku
finantsteenuseid iseloomustavad
eelkõige:
klientide vahetu ligipääs ja osalemine
juhtimisarvestuse ja -aruandluse osakaalu kasv
paberivaba suhtlus
käsitsitöö oluline vähendamine tänu masinate omavahelisele suhtlusele
mõistlik hind

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

BDO KLIENDITEENINDUSE FILOSOOFIA:
OLEME ORIENTEERITUD LAHENDUSTELE
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SÜNERGIA JA VASTASTIKUNE TOETUS
Me kohtleme üksteist tähelepanu ja lugupidamisega. Me seisame
üksteise eest ega otsi süüdlasi. Leiame aega igale kolleegile, et arutada
talle olulisi teemasid. Aitame üksteist nõuannetega ning jagame
töökoormust, ideid, võimalusi, teadmisi ja ressursse. Palume abi, kui
me seda vajame, ja tegutseme kui üks ettevõte.

TÄIENDAV KINDLUSTUNNE AUSA JA EETILISE
TEGUTSEMISE KAUDU
Me konsulteerime ja suhtleme avatult. See tähendab usaldusväärsust ja otsekohesust kõikides meie tegemistes ning mõistlikke ja
kaalutletud otsuseid. Nõuandeid jagades oleme veendunud, et
käitume eetiliselt, lähtume kutsestandarditest ning väldime huvide
konflikte.

MIS ON OLULINE TEILE, ON TÄHTIS KA MEILE
BDO väärtustab igat oma olemasolevat ja tulevast klienti, mistõttu
oleme ladusaima koostöö tagamiseks seadnud sihiks personaalse
lähenemise ja kohanemise kliendi vajaduste järgi. Olgu see siis mõni
igapäevasem väiksem mure või keerukas ja aeganõudev protsess –
meie pikaajaline kogemus on näidanud, et just koostöö viib parimate
lahendusteni.

KLIENDIKESKSUS
Sujuvate teenuste tagamiseks tegeleb kliendiga vähemalt kaks
asjatundjat. Üks neist on kliendisuhte põhijuht ning teine teadlik
ja pädev isik asendab või täiendab esimest. Selline korraldus tagab
teenuste osutamise kiiremini ja tõrgeteta.
Foto: Gert Kelu
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229 ISA ARUANNET
40 ISRE ARUANNET
35 ISAE ARUANNET
4 ISRS ARUANNET

BDO Eesti AS-i audiitorteenuste müügitulu 01.07−30.06 (EUR)

AUDITITEENUSED
(ISA)

624 483

2016/2015

602 993

2015/2014

562 073

2014/2013

ÜLEVAATUSTEENUSED
(ISRE)

AUDIITORTEENUSTE
MÜÜGITULU KOKKU:

63 351

2016/2015

741 911

73 395

2015/2014

709 918

68 481

2014/2013

633 779

MUUD KINDLUSTANDVAD
AUDIITORTEENUSED
(ISAE)

2016/2015

SEONDUVAD TEENUSED
(ISRS)

2016/2015

6540

2015/2014

5590

2015/2014
2014/2013

2014/2013

47 537
27 940
1200

2014/2013

2015/2014

2016/2015

2025

Audiitorteenuste osutamisega seotud partnerite
ja töötajate täistööajale taandatud keskmine arv
läbipaistvusaruande perioodil:
2016/2015
2014/2013
2015/2014
oli
oli
oli

18

17

21

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016
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AUDIITORTEENUSED — VANDEAUDIITORITE KUTSETEGEVUS
USALDUSVÄÄRSUS. TÄPSUS. KINDLUSTUNNE
Finantstulemuste mõtestamine spetsiifiliste oskusteadmiste valguses tuleb kasuks tagasiside
tõlgendamisel ning muudatuste kavandamisel ja
juhtimisel. Finantsaruandlus on kui organisatsiooni
visiitkaart. Vilunud vandeaudiitori kasutamine lisab
finantsaruannetele usaldusväärsust.
BDO võrgustiku liikmetel on kohustus olla kooskõlas
rahvusvahelise arvestusala ekspertide föderatsiooni
(IFAC) kutsetegevuse sõltumatuse standardite ning
eetikakoodeksi nõuetega. BDO pakub IFAC-i kinnitatud
standardite nõuetele kohaseid vandeaudiitori teenuseid:
Eesti hea raamatupidamistava nõuete kohaselt
koostatud finantsaruannete auditid ja ülevaatused;
rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS)
nõuete kohaselt koostatud finantsaruannete auditid ja
ülevaatused;
erikontrollid ja muud kindlustandvad töövõtud;
pakendiaruande audiitorkontroll;
muud seonduvad vandeaudiitori teenused.
BDO Eesti AS-i juhtkond on valmis rakendama kõiki
mõistlikke meetmeid tagamaks, et audiitorettevõtja
seisab jätkuvalt kvaliteedi, sõltumatuse, objektiivsuse
ja eetilise käitumise eest. Juhtkond rõhutab partneritele
regulaarselt ja järjepidevalt kvaliteedi tagamise
tähtsust. Sama sõnumit sisaldavad juhtkonna regulaarsed
teatised kõikidele BDO töötajatele.
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SVEN SILING

Kõikide auditi töövõttude puhul kasutavad BDO võrgustiku
liikmed üle maailma identset auditi metodoloogiat ja
–protsessi, et kindlustada metodoloogia ühtsuse ja järjepidevuse. Seda metodoloogiat õpetatakse järjepidevalt
kõikidele audiitorteenuseid osutavatele partneritele ja
töötajatele.
Meie metodoloogia on piisavalt paindlik, et võimaldada
kohalikes seadustes nõutavaid lisaprotseduure.

Kõik BDO Eesti AS-i töötajad, kellele on antud audiitorettevõtja nimel audiitorteenuste allkirjaõigus, peavad omama
vastavat kvalifikatsiooni ja neil peab olema vandeaudiitori
(ning seal, kus nõutav, ka avaliku sektori vandeaudiitori)
litsents.
Töövõtu eest vastutav juhtiv vandeaudiitor:
peab ise olema piisavalt pädev konkreetset töövõttu
sooritama;
komplekteerib töörühma ja vastutab töövõtu nõuetekohase teostuse eest;
vastutab vähemkogenenud töötajate või koostööpartnerite,
kellele töö delegeeritakse, töö juhendamise, järelevalve ja
ülevaatuse ulatuse kindlaks määramise eest;
annab töövõtu kohta aru juhatusele ja/või audiitorteenuste
valdkonna juhile.

Partner
Audiitor- ja koolitusteenuste juht
BDO Eesti AS-i juhatuse liige
502
Vandeaudiitor
Avaliku sektori vandeaudiitor
sven.siling@bdo.ee
+372 517 9833

LAILE KAASIK
Partner
511
Vandeaudiitor
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
laile.kaasik@bdo.ee
+372 5628 8139

KAIRI LUIGELAHT-TEDER
Partner
546
Vandeaudiitor
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
kairi.luigelaht-teder@bdo.ee
+372 521 2828

REE TEINBERG
Partner
625
Vandeaudiitor
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
ree.teinberg@bdo.ee
+372 521 4391

LIINA OOLUP
661
Vandeaudiitor
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
liina.oolup@bdo.ee
+372 5664 6872
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VANDEAUDIITORI KUTSETEGEVUSE STANDARDID NÄEVAD ETTE MITUT LIIKI TÖÖVÕTTE

AUDITI eesmärk on tõsta finantsaruannete
usaldatavuse taset, mis saavutatakse vandeaudiitori
poolt põhjendatud kindlusega arvamuse avaldamisega
selle kohta, kas finantsaruanded koostatakse
kõikides olulistes osades kooskõlas rakendatava
finantsaruandluse raamistikuga (alusstandardid
International Standards on Auditing, ISA). Näiteks
raamatupidamise aastaaruande auditit teostatakse
ISA (EE) standardite nõuete kohaselt.

ÜLEVAATUSE

eesmärk on võimaldada
vandeaudiitoril esitada mõõduka (piiratud) kindlusega
kokkuvõte, kas praktiseerija on täheldanud midagi,
mis annab talle alust uskuda, et finantsaruanded
ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas
rakendatava finantsaruandluse raamistikuga
(alusstandardid International Standards on Review
Engagements, ISRE). Mõõdukas (piiratud) kindlus
on madalam tase kui põhjendatud kindlus. Näiteks
majandusaasta aruande ülevaatust teostatakse ISRE
(EE) standardite nõuete kohaselt.

MUUDE KINDLUSTANDVATE TÖÖVÕTTUDE puhul on eesmärk
võimaldada vandeaudiitoril avaldada kas põhjendatud või mõõduka (piiratud) kindlusega
kokkuvõte (alusstandardid International Standards on Assurance Engagements, ISAE).
Näiteks pakendiaruande ja tehingute seaduslikkuse kontrolli teostatakse ISAE (EE)
standardite nõuete kohaselt. Tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamine on
samuti üks muu kindlustandva töövõtu alaliike ning see sisaldab parimatest hinnangutest
lähtuvate ja hüpoteetiliste eelduste läbivaatamise protseduure. Tulevikku suunatud
finantsinformatsioon võib esineda prognoosi, projektsiooni või mõlema kombinatsiooni
vormis ning seoses tulevikusündmuste realiseerumise ebakindlusega annab tavapäraselt
vandeaudiitor juhtkonnapoolsete eelduste põhjendatuse kohta mõõduka (piiratud)
kindlusastmega aruande.

SEONDUVATEKS TEENUSTEKS

on kokkuleppelised protseduurid
ja finantsinformatsiooni koostamine (alusstandardid International Standards on
Related Services, ISRS). Kokkuleppeliste protseduuride eesmärk on auditi iseloomuga
protseduuride läbiviimine ning aruande koostamine faktiliste tähelepanekute kohta,
et aruande kasutajad saaksid vandeaudiitori töö põhjal teha ise oma järeldused.
Finantsinformatsiooni koostamisel kasutatakse vandeaudiitori asjatundlikkust
finantsinformatsiooni kogumisel, klassifitseerimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Kummagi
töövõtu puhul ei ole eesmärgiks mistahes kindluse väljendamine, kuid arvestuseksperdi
kaasamisest saadav kasu avaldub eelkõige selles, et teenus on osutatud kutsealase
kompetentsuse ja nõutava hoolsusega.

MARGIT VIKS
Vandeaudiitor
526
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
margit.viks@bdo.ee
+372 518 3989

JEKATERINA TRUNIN
Vandeaudiitor
608
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
jekaterina.trunin@bdo.ee
+372 5635 6006

BETTY BLÖS
Vandeaudiitor
664
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
betty.blos@bdo.ee
+372 521 8982

KAREL VILLAK

KOHUSTUSLIKE AUDITITE JA ÜLEVAATUSTE ÜLDPIIRMÄÄRAD KUNI 31.12.2015

KOHUSTUSLIK AUDIT
KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS

Ületatud näitajaid

Müügitulu või tulu

Varad bilansipäeval kokku

Keskmine töötajate arv

vähemalt 1

6 000 000 €

3 000 000 €

90

vähemalt 2

2 000 000 €

1 000 000 €

30

vähemalt 1

3 000 000 €

1 500 000 €

45

vähemalt 2

1 000 000 €

500 000 €
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TIINA VASK

ALATES 1. JAANUARIST 2016 MUUTUSID KOHUSTUSLIKE AUDITITE JA ÜLEVAATUSTE ÜLDPIIRMÄÄRAD
Muudetud piirmäärasid kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem:
KOHUSTUSLIK AUDIT
KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS

vähemalt 1

12 000 000 €

6 000 000 €

vähemalt 2

4 000 000 €

2 000 000 €

60

vähemalt 1

4 800 000 €

2 400 000 €

72

vähemalt 2

1 600 000 €

800 000 €

24

Vandeaudiitor
649
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
karel.villak@bdo.ee
+372 5694 8579

Riskijuhtimise nõustaja, CIA, CRMA
tiina.vask@bdo.ee
+372 5199 1778

180
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EGLE VAINULA

740 000+

PROFESSIONAALSUSE KASV

TULEMUSELT REKORDAASTA

Me eristume reageerimiskiiruse ning avatusega uuele ning
kohanemisvõimega ka keerulises tegutsemiskeskkonnas.
2016/2015. aruandeperioodil kasvas oluliselt muude kindlustandvate töövõttude (ISAE) segment, saavutades rekordkäibe.

Vandeaudiitorite kutsetegevuses kujunes müügituluks rekordiline
741 911 eurot. BDO Eesti audiitorteenuste käive kasvas aastaga
4,5%. Audiitorkogu poolt avaldatud andmete kohaselt kasvas
Eesti audiitorteenuse turg võrreldaval perioodil 3,7%, ulatudes
26,2 miljoni euroni.

10+ VANDEAUDIITORIT
2016/2015. aastal tegid vandeaudiitori eksami Liina Oolup ja
Betty Blös. BDO Eesti auditi meeskonnaga liitus vandeaudiitor
Karel Villak.
30. juuni 2016 seisuga oli BDO Eestis 12 vandeaudiitorit ja
üheksa avaliku sektori vandeaudiitorit. Lisaks on meil kaks
litsenseeritud siseaudiitorit ja üks avaliku sektori siseaudiitor.

LISAPANUS VANDEAUDIITORITE
KUTSETEGEVUSE ARENGUSSE
BDO Eesti audiitor- ja koolitusteenuste juht Sven Siling sai
13. mail 2016 toimunud Audiitorkogu üldkoosolekul Eesti
vandeaudiitoritelt tugeva mandaadi, et jätkata Audiitorkogu
juhatuses järgmisel kolmel aastal.
BDO Eesti audiitor- ja koolitusteenuste juht Sven Siling jätkab
Audiitorkogu juhatuse liikmena metodoloogiakomisjoni
juhtimist. See tegeleb vandeaudiitori kutsetegevuseks vajalike
metodoloogiliste materjalide väljatöötamise ja arendamisega
ning täienduskoolituste pakkumisega.

Partner
BDO Eesti AS-i juhatuse liige
581
Vandeaudiitor
egle.vainula@bdo.ee
+372 518 5812

SULEV LUIGA
Juhtiv partner,
juhatuse esimees
229
Vandeaudiitor

SOLIIDSE KLIENDIBAASI
LAIENDAMINE

sulev.luiga@bdo.ee
+372 504 3175

2016/2015 lisandus meie klientide hulka kuus avaliku huvi
üksust: ABC Grupi AS, Eesti Maaülikool, Haapsalu Linnavalitsus,
Lemeks AS, Põlva Vallavalitsus ja Visional Invest OÜ.
Klientide tunnustus on meile parimaks tagasisideks.

VELLO METTIS

Kaasasime aprillis 2016 aktsionäriks pikaajalise raamatupidamisja auditeerimiskogemusega Ree Teinbergi.
Tema põhikompetentsid on:
avaliku sektori audit;
suurettevõtete audit;
EL-i poolt finantseeritud projektide audit;
mitmekesise kogemusega lektor.

+

Vandeaudiitor
340
Avaliku sektori vandeaudiitor
BDO Eesti AS-i esindamisõigus
audiitorteenuste osutamisel
vello.mettis@bdo.ee
+372 510 0682

VADIM TITOV
Auditi projektijuht
vadim.titov@bdo.ee
5804 2594

ANDRES SOOSALU
Auditi projektijuht
andres.soosalu@bdo.ee
+372 524 3007

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

AUDIITORTEENUSTE LEPINGUD
AVALIKU HUVI ÜKSUSTEGA
Audiitortegevuse seaduse tähenduses on avaliku huvi üksus:
äriühing, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda
reguleeritud väärtpaberiturul väärtpaberituru seaduse
tähenduses;
äriühing, mis on krediidiasutus krediidiasutuste seaduse
tähenduses;
äriühing, mis on kindlustusandja kindlustustegevuse
seaduse tähenduses;
kohaliku omavalitsuse üksus, mille haldusterritooriumil
bilansipäeva seisuga elab üle 10 000 inimese või mille
raamatupidamise või konsolideerimisgrupi raamatupidamise
aastaaruandes bilansipäeva seisuga toodud varad kokku on
üle 20 000 000 euro;
ministeerium riigiraamatupidamiskohustuslasena raamatupidamise seaduse tähenduses.
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AVALIKU HUVI ÜKSUSED, millega audiitorettevõtjal BDO Eesti oli aruandeperioodil 01.07.2015–30.06.2016
kehtiv kliendileping audiitorteenuse (sh kohustusliku auditi) osutamiseks, olid alljärgnevad.
Äriregistri
kood

Varade maht
EUR

ABC Grupi AS

10419384

498 326 608

107 127 366

Eesti Maaülikool

74001086

76 172 209

32 303 510

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

74000547

9 591 085

7 654 849

Eesti Töötukassa

74000085

684 621 000

172 145 000

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

90006006

56 666 146

139 467 267

Haapsalu Linnavalitsus

75012802

63 524 000

20 352 000

Kaitseliit

74000725

40 710 000

35 195 000

Lisaks on avaliku huvi üksus juriidiline isik, välja arvatud riik, mille
raamatupidamise või konsolideerimisgrupi raamatupidamise
aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks
ületavad alljärgnevaid tingimusi:
müügitulu või tulu 66 000 000 eurot;
varad bilansipäeva seisuga kokku 33 000 000 eurot;
keskmine töötajate arv 1000 inimest.

Lemeks AS

10151071

89 510 244

107 110 282

Põlva Vallavalitsus

75038581

51 024 000

18 048 000

Riigimetsa Majandamise Keskus

70004459

3 696 362 000

161 890 000

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

90005946

203 119 698

132 718 205

Skinest Grupp AS

11200831

189 398 334

71 241 371

Avaliku huvi üksuseks on avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olev äriühing, sihtasutus või
mittetulundusühing või muu isik, mille raamatupidamise või
konsolideermisgrupi raamatupidamise aastaaruandes toodud
aruandeaasta näitajatest vähemalt kolm ületavad alljärnevaid
tingimusi:
müügitulu või tulu 14 000 000 eurot;
varad bilansipäeva seisuga kokku 7 000 000 eurot;
keskmine töötajate arv 200 inimest;
nõukogu liikmete arv kaheksa inimest.

Skinest Rail AS

10293440

180 582 514

71 138 217

Tartu Ülikool

74001073

290 866 000

161 895 000

Viimsi Vallavalitsus

75021250

102 397 700

40 918 400

Võru Linnavalitsus

75019980

47 399 000

21 218 000

Visional Invest OÜ

11139681

90 272 014

107 110 282

Rakvere Linnavalitsus

75025064

70 259 500

24 594 400

6

Kliendi nimi

Müügitulu
EUR

Aruandeperioodil lisandus klientide
hulka kuus avaliku huvi üksust.
Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

BDO METODOLOOGIA: AUDIITORTEENUSTE
SÕLTUMATUS JA KVALITEET
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Riskijuhtimise, sise- ja kvaliteedikontrolli süsteemi juurutamise ning toimimise tagamise eest vastutavad audiitorettevõtja juhatus ja riskijuhtimise eest vastutav partner (Risk Management
Partner). Juhatuse kehtestatud reeglistiku järgimisel eeldatakse, et nende nõuete õige rakendamine on tulemuslik. Info poliitikate ja protseduuride kohta ning tagasiside tulemuste kohta
edastatakse personalile kirjalikult ja/või koolituste kaudu.
Meie riskijuhtimise ja kvaliteedikontrolli süsteem vastab
täielikult Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni
(International Federation of Accountants, IFAC) nõuetele.
Nimetatud riskijuhtimise ja kvaliteedikontrolli süsteem on
lahutamatu osa meie igapäevategevusest.
BDO võrgustiku liikmena peame järgima organisatsioonis heaks
kiidetud ühiseid riskijuhtimis- ja kvaliteedistandardeid.
Neid nõudeid täiendavad kohalikud juriidilised nõuded ja
asjakohasuse korral konkreetses töövõtus ka kolmanda
riigi audiitorteenuste kvaliteedistandardid.
Metodoloogiat täiendatakse vastavalt vajadusele nii, et
see vastaks muutuva keskkonna nõudmistele.
Teenuste kvaliteedi tagamiseks on kasutusel:
globaalselt ühtne audititarkvara APT (Audit Process
Tool) ning juhendmaterjalid (BDO Technical Manuals):
nt BDO Audit Manual, BDO A&A Policy Manual, BDO Risk
Management Manual jt;
regulaarne võrgustikusisene kvaliteedikontroll (Quality
Assurance Reviews), mida juhivad asjatundjad teistest
liikmesfirmadest ja mis korraldatakse vähemalt kord
kolme aasta jooksul;
liikmesfirma iga-aastane akrediteerimisprotsess,
mis hõlmab järgnevaid valdkondi: auditi- ja raamatupidamisteenused, maksuteenused, nõustamisteenused,
turud ja kliendid, värbamine ja töötajate areng, riskide
juhtimine ning üldjuhtimine.

BDO Eesti AS-i riskijuhtimise, sise- ja kvaliteedikontrollisüsteem
hõlmab alljärgnevaid elemente:
järgitavad olulisemad eetikanõuded;
kliendisuhte ja konkreetse töövõtu aktsepteerimise ning
jätkamise tingimused;
põhimõtted asjakohase töörühma tagamiseks;
kohustused kvaliteedi tagamisel;
töövõtu nõuetekohane läbiviimine;
kliendisuhte ja töövõtu järelevalve ning seire.
Kehtestatud poliitikad ja protseduurid kohustavad kõiki
partnereid ja töötajaid:
astuma asjakohaseid samme nõutava kvaliteedi, eetika ja
sõltumatuse tagamiseks või kliendisuhte/töövõtu mitteaktsepteerimiseks/lõpetamiseks;
teavitama riskijuhtimise partnerit viivitamata võimalikest
kvaliteedi, eetika ja sõltumatuse rikkumistest;
kaasama pädeva isiku (juhatuse liikme või teise partneri)
võimaliku rikkumise ulatuse hindamiseks.
Vähemalt kord aastas võetakse kogu personalilt, kellelt
eetikanõuetega sõltumatust nõutakse, kirjalik kinnitus kvaliteedi,
eetika ja sõltumatuse poliitikate ja protseduuride kohta. Viimane
audiitorettevõtte-sisene sõltumatuse tagamise ülevaatus toimus
juunis-juulis 2016.

BDO EESTI RISKI JA KVALITEEDI EEST
VASTUTAVAD PARTNERID:
SVEN SILING
Juhatuse liige
Risk Management Partner
sven.siling@bdo.ee
+372 517 9833

SULEV LUIGA
Juhatuse esimees,
juhtiv partner
sulev.luiga@bdo.ee
+372 504 3175

BDO GLOBAALNE KVALITEEDIJA RISKIJUHTIMISE DIREKTOR:
ANDRE DE REGT
Global Quality &
Risk Management Director
andre.de.regt@bdo.global

Kutsetegevuse riskide katmiseks on BDO Eesti AS-il nõuetekohane kutsekindlustus.
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TASUSTAMINE

Audiitorettevõtja-siseselt vastutavad kutsetegevuse,
riskijuhtimise ja kvaliteedikontrolli eest kõik partnerid
ja töötajad. Neilt eeldatakse audiitorettevõtja
tegevuspõhimõtete ja kaasnevate protseduuride
mõistmist, rakendamist ja järgimist.
Üldreeglina
rakendatakse
tööde
kvaliteedi
tagamiseks nn nelja silma printsiipi, kus töövõtus
osaleva meeskonna iga liikme tehtud töö vaatab
üle teine vähemalt sama astme ja pädevusega liige.
Keerukamate, kriitilisemate ja olulisemate töövõttude
puhul on vastutaval partneril ning töörühma liikmetel
õigus/kohustus kaasata nn sõltumatuid tehnilisi
eksperte, kelle ülesanne on asjaosalisi nõustada.

BDO Eesti AS-i partnerid (aktsionärid) ja töötajad saavad igakuist fikseeritud töötasu koos lisatasudega või juhatuse liikme tasu.
Lisatasud olenevad põhitegevuse, kvaliteedi, arenduse jt eesmärkide saavutamisest.
Lisaks on aktsionäridel õigus osalusest lähtuvale proportsionaalsele osale väljamakstavatest dividendidest või muudest netovara
eraldistest.
Tasustamine on üles ehitatud põhimõtetel, et:
töötajad panustaksid oma ametioskuste hoidmisse ja täiustamisse järjepidevalt;
hinnatakse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks vajalikke oskusi ning nõutavaid kutse- ja valdkonnakogemusi;
ei ole lubatud sekkuda vandeaudiitori kutsetegevusse viisil, mis ohustaks audiitorettevõtjale ja vandeaudiitorile sätestatud
sõltumatuse nõudeid.
BDO Eesti AS toetab töövõtu eest vastutavat vandeaudiitorit asjakohaste aruannete tegemisel, sealhulgas juhul, kui see võib viia
kliendisuhte lõpetamiseni nimetatud kliendiga.

VÄLISED HINNANGUD BDO EESTI RISKIJUHTIMISE, SISE- JA KVALITEEDIKONTROLLI SÜSTEEMILE
BDO võrgustiku kvaliteedikontroll audiitorettevõtja BDO
Eesti AS-i üle teostati viimati 2014. aastal.
Võrgustikusisene kvaliteedikontroll hõlmas:
kvaliteedikontrolli süsteemi vastavust IFAC ISQC 1-le;
audiitorteenuste tehnilise kvaliteedi vastavust IFACstandarditele;
liikmesfirma juhtimissüsteemide ja poliitika vastavust.
BDO Eesti AS läbis kvaliteedikontrolli kolmeastmelisel
skaalal kõrgeima hinnanguga:
„Audiitorteenuse kvaliteet
vastab nõuetele, võimalik
täiustamine“.

2

1

3

Audiitorkogu teostas 2014.−2015. aastal audiitorettevõtja
BDO Eesti AS-i üle kvaliteedikontrolli 2011/2012., 2012/2013.
ja 2013/2014. kontrollperioodide kohta.
Väline kvaliteedikontroll hõlmas:
kvaliteedikontrolli süsteemi vastavust IFAC ISQC (EE) 1-le;
audiitorteenuste tehnilise kvaliteedi vastavust IFAC
(EE) standarditele.
BDO Eesti AS läbis
kvaliteedikontrolli kolmeastmelisel skaalal kõrgeima
hinnanguga: „Audiitorteenuse
kvaliteet vastab nõuetele,
võimalik täiustamine“.

2

1

3

Varem on BDO Eesti AS läbinud:
Eesti Audiitorkogu korralise kvaliteedikontrolli 2011.
aastal, saavutades kõrgeima võimaliku kvaliteedihinde;
BDO võrgustiku sisese kvaliteedikontrolli 2011. aastal,
saavutades kõrgeima võimaliku kvaliteedihinde;
Eesti Audiitorkogu erakorralise kvaliteedikontrolli 2013.
aastal, saavutades kõrgeima võimaliku kvaliteedihinde.

BDO Eesti AS läbis
kvaliteedikontrolli kolmeastmelisel skaalal kõrgeima
hinnanguga: „Audiitorteenuse
kvaliteet vastab nõuetele,
võimalik täiustamine“.

2

1
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KLIENDI TEEKOND AUDIITORTEENUSTE
OSUTAMISE PROTSESSIS
BDO Eesti AS on uute ja potentsiaalsete klientide aktsepteerimiseks ja töövõtu riski hindamiseks kehtestanud
ranged eeskirjad ja protseduurireeglid, mis on kavandatud andma põhjendatud kindlustunde selles, et alustatakse
või jätkatakse ainult selliseid suhteid ja töövõtte, mille puhul audiitorettevõtja:
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Audiitorettevõtja BDO Eesti AS kliendilepingutes (sh
audiitorteenuste puhul) lepitakse tasu kokku kindlaksmääratud
lõppsummana, tunnihinnana või nende kombinatsioonina.
Audiitorteenuste kogumaksumus oleneb eeldatavast ajakulust
ja osalevate meeskonnaliikmete kvalifikatsioonist lähtuvatest
tunnitasumääradest. Ajakulu omakorda oleneb eelkõige
teenuse osutamise ja kliendi tegevuse eripäradest ning
meeskonnaliikmete kvalifikatsioonist.

on kompetentne töövõttu läbi viima ja omab vajalikke vahendeid (sealhulgas aeg ja ressursid) ja
saab olla vastavuses asjakohaste eetikanõuetega ja
on eelneva analüüsi tulemusena veendunud kliendi aususes.

BDO AUDIITORTEENUSTE OSUTAMISE SKEEM (TUGINEDES VANDEAUDIITORI KUTSETEGEVUSE STANDARDITELE)
KLIENDI VAJADUSE
TUVASTAMINE

KLIENDI
TEGEVUSED

ÜHINE
EESMÄRK

BDO
TEGEVUSED

KLIENDI
AKTSEPTEERIMINE

TÖÖVÕTU
AKTSEPTEERIMINE

PAKKUMISE
KOOSTAMINE

LEPINGU
SÕLMIMINE

BDO-le info edastamine
BDO sobilikkuse hindamine
BDO pakkumise aktsepteerimine
Töövõtu dokumentide allkirjastamine

Kontakt BDO-ga,
vajaduse
kirjeldamine

Vajaduse mõistmine
ning lahenduse
kujundamine

Huvide
konfliktide jmt
vältimine

Sõltumatuse
ning kvaliteedi
tagamine

Kliendi vajaduse
analüüs,
lahenduste
pakkumine, sobiva
töövõtustandardi
(ISA, ISRE, ISAE või
ISRS) valimine.

Kliendisuhte
analüüs,
huvide konflikti
lahendamine,
vastus
seadustele.

Töövõtu analüüs,
ressursside olemasolus veendumine
ning meetmed
sõltumatuse ja
kvaliteedi
tagamiseks.

Töövõtu sisu,
meeskonna, ajakava
ning maksumuse
kooskõlastamine

Audiitortegevuse
seaduse kohase
lepingu olemasolu

BDO pakkumise ja lepinguprojekti esitamine
kliendile, kliendi nõusoleku korral lepingu
mõlemapoolne allkirjastamine.

TÖÖVÕTU
TEOSTAMINE

TULEMUSTE
ESITAMINE

JÄRELTEGEVUSED

Tööks vajaliku info
edastamine BDO-le

Juhtkonna
kinnitused ja
tagasiside BDO
töövõtu kohta

Tagasiside BDO-le
teenuse osutamisest
ja koostöö jätkamise
võimalustest

Vandeaudiitori
aruande koostamiseks
kindlustunde
saavutamine

Asjakohane
vandeaudiitori
aruanne

Lahenduse sobivuse
analüüs ning vajalike
jätkutegevuste
tuvastamine

Töövõtu
alusstandardist
tulenevate
protseduuride
teostamine. Nõutavad
konsultatsioonid ning
ülevaatamine.

BDO
vandeaudiitori
aruande
koostamine
töövõtu
alusstandardi
kohaselt.

Tagasiside kliendile
teenuse osutamisest
ja koostöö jätkamise
võimalustest.
Töövõtufailide
kvaliteedikontroll ja
arhiveerimine.
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ROLLIJAOTUS TÖÖVÕTUMEESKONNAS
Kogenud spetsialistidelt vähemkogenud töötajatele oskuste,
teadmiste ja kogemuste edasi
andmine on oluline osa meie
tööprotsessist ning ettevõtte
kultuurist, mis soodustab pidevat
enesetäiendamist ja arengut.
Tö ör ühma sisene ja -väline
konsultatsioon on audiitorettevõtja
BDO Eesti A S-i töövõttude
võtmeelement ja edu pant. BDO
auditi metodoloogia sisaldab mitmeid
võimalusi tagasisideks ja väljaõppeks
kogu töövõtu jooksul.

Täiendõppe põhieesmärk on
teenuste kvaliteetne ja nõuetekohane osutamine klientidele.
Personali täiendkoolituse järelevalve
on BDO võrgustiku liikmete igaaastase akrediteerimisprotsessi üks
lahutamatu osa.
Iga-aastased täiendõppe kavad ja
programmid koostatakse töötajate
individuaalseid vajadusi arvestades.
Täiendõpe planeeritakse ning
korraldatakse, pidades muu hulgas
silmas ka seadustes fikseeritud
koolitusmahtude täitmise vajadust.

Iga töövõtu puhul tehakse kliendi juhtkonnale teatavaks töövõtu eest vastutav vandeaudiitor ning töörühma muud võtmeisikud ja nende
rollid. Töövõtu teostamisel tagatakse tulemuse saavutamise efektiivsus põhiosas sellega, et keerulisemad tegevused tehakse võimalikult
parima hinna-kvaliteedi suhtega tööjõuga. Väiksemate kogemustega kolleegide töö vaatavad üle töörühma suuremate kogemustega liikmed.
Töötajale konkreetse töövõtuga seotud tööülesannete määramisel võetakse arvesse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks vajalikke oskusi
ning nõutavaid kutse- ja valdkonnakogemusi.
Üldjuhul hõlmab audiitorteenuste töövõtumeeskond üht või mitut töötajat igalt järgnevalt ametikohalt:
vastutav vandeaudiitor;
projektijuht (vajaduse korral vandeaudiitor);
vandeaudiitori assistendid;
kaasatud asjatundja(d).
Töövõtumeeskond koostatakse, arvestades klientettevõtte suurust, olemust ning tegevuse eripärasid.
Kogenenumate asjatundjate töövõtumeeskonna liikmete juhendamine ja järelevalve kätkeb endas:
koordineerimist, instrueerimist ja suunamist;
olulistest küsimustest teavitamist;
tehtud töö ülevaatamist, kooskõlastamist ning järeldustes kokkulepete saavutamist.
Kõiki auditis osalevaid spetsialiste hinnatakse nende piisava tööpanuse ja töö dokumenteerimise kvaliteedi alusel ning tulemuste põhjal, mis
on kajastamist leidnud vandeaudiitori aruandes esitatud kokkuvõtetes.

Spetsiifiliste töövõttude puhul rakendame kvaliteedi
tagamise lisameetmeid. Näiteks määrame vajadusel
töövõttudele töörühma toetama ja järele vaatama
sõltumatu kvaliteedi ülevaatuse eest vastutava
partneri (Engagement Quality Control Reviewer,
EQCR). Selliste töövõttude puhul on kohustuslik
töövõtu ülevaatus enne töövõtu lõpparuande
väljastamist. Ülevaatuse kokkuvõte ning arutelud
sõltumatu partneriga dokumenteeritakse.

EESMÄRK ON TÖÖTAJATE TURUVÄÄRTUSE JÄTKUV KASV
PARTNER

MEISTRID
SELLID
ÕPIPOISID

MEESKONNAJUHT
PROJEKTIJUHT
TALENT
Teadmised
Oskused

Ettevõte
Strateegia

Meeskond
Äriprotsessid
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BDO Eesti AS-i muu äritegevuse müügitulu 01.07.−30.06. (EUR)

RAAMATUPIDAMIS- JA
PALGAARVESTUSTEENUSED

736 373

2016/2015

642 289

2015/2014

506 878

2014/2013

FINANTS-, RISKI- JA
ÄRINÕUSTAMISTEENUSED

Lisaks audiitorteenustele on BDO Eestist võimalik tellida:
raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid;
maksunõustamisteenuseid, maksuauditeid ja –ülevaatusi;
finants- ja ärinõustamisteenuseid;
likvideerimis- ja pankrotihalduriteenuseid;
riskinõustamisteenuseid ja siseauditit;
koolitus- ja lektoriteenuseid.

156 973

2016/2015

MUU ÄRITEGEVUSE
MÜÜGITULU KOKKU:

1 038 368

172 349

2015/2014

142 514

2014/2013

860 973
715 742

MAKSUNÕUSTAMISTEENUSED

2015/2014
2014/2013

KOOLITUSTEENUSED

112 740

2016/2015

2016/2015
2015/2014
2014/2013

22 228
39 711
32 282
24 107
26 639

2014/2013

2015/2014

2016/2015

Muu äritegevusega seotud partnerite ja töötajate
täistööajale taandatud keskmine arv aruandeperioodil:
2016/2015
2014/2013
2015/2014
oli
oli
oli

15

17

29
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RAAMATUPIDAMIS-, PALGAARVESTUS- JA
ÄRITUGITEENUSED — RAAMATUPIDAJATE
KUTSETEGEVUS

EGLE VAINULA
Partner, juhatuse liige
Äritugiteenuste äriliini juht
581
Vandeaudiitor
egle.vainula@bdo.ee
+372 518 5812

NÕUETEKOHASUS. ÕIGEAEGSUS. MEELERAHU
Raamatupidamise, palgaarvestuse ja äritoe lahendused on mõeldud nii suurtele ja rahvusvahelistele kui ka väiksematele
kohalikele ettevõtetele. Meie asjatundjate pühendumus ja kogemused lasevad Teil keskenduda oma põhitegevusele ja
annavad kindlustunde, et finantsid on korraldatud asjatundlikult. Meie lahendused keskenduvad konkreetse ettevõtte
vajadustele ja eripäradele.

OLGA CHIRKOVA
Raamatupidamisteenuste
meeskonnajuht
Kutsetunnistusega
vanemraamatupidaja
olga.chirkova@bdo.ee
+372 527 1698

BDO LAHENDUSTEPORTFELLI KUULUVAD:
Eesti hea raamatupidamistava või IFRS-i nõuetele vastavad terviklikud finants- ning maksuarvestuse ja -aruandluse teenused;
palgaarvestuse ja -aruandluse teenused − (igakuine) palga arvestamine ja väljamaksmine, deklaratsioonide koostamine ja
esitamine;
organisatsioonispetsiifilise arvestuse ja aruandluse sisseseadmine ning korraldamine − juhtimis- ja kuluarvestus/aruandlus,
kokkuleppeliste/valikuliste raamatupidamis- ja aruandlusteenuste osutamine;
kontsernisisene aruandlus jm;
muud äritugiteenused (sh aadressiteenus).

KÜLLI KINK
Rahvusvaheliste
äritugiteenuste meeskonnajuht
kylli.kink@bdo.ee
+372 5300 0877

MEIE KLIENDID HINDAVAD MEID
JANE ORUL

2016 aasta kevadel toimunud kliendiuuringu kohaselt hindasid raamatupidamisteenuste kliendid kõige kõrgemalt meie
abivalmidust, sõbralikkust ning info edastamise võimalusi BDO-le.
BDO teenuse hinna vastavus pakutavale teenusele

Palgaarvestusteenuste
meeskonnajuht
Kutsetunnistusega
raamatupidaja

4.27

Info edastamise võimalused BDO-le

4.73

Lahenduste kaasaegsus

4.35

Erinevate lahenduste ja võimaluste tutvustamine, välja pakkumine

4.14

Raamatupidaja kättesaadavus (e-posti või telefoni teel)

4.70

Lubadustest kinnipidamine

4.65

Tähtaegadest kinnipidamine

LIINA TIIVOJA

4.68

Reageerimiskiirus

4.62

Abivalmidus ja sõbralikkus

4.73

Usaldusväärsus

Palgaarvestusteenuste
projektijuht
Kutsetunnistusega
raamatupidaja
liina.tiivoja@bdo.ee
+372 524 5306

4.65
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00
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RAAMATUPIDAJATE KUTSETEGEVUSE
OLULISEMAD SÜNDMUSED 2016/2015

HELEN AARISTE
Raamatupidaja-konsultant
Kutsetunnistusega
vanemraamatupidaja
helen.aariste@bdo.ee
+372 529 9082

735 000+

AASTA RAAMATUPIDAJA 2015

TULEMUSELT REKORDAASTA

Eesti aasta raamatupidaja 2015
on üks meie meeskonna liikmetest:
Maris Männik–Gaite Cruz.
Auhinda määravad ja annavad välja
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, raamatupidamis- ja
maksuinfoportaal RMP.ee ning Eesti Raamatupidajate Kogu.

Osutasime raamatupidamis- ja palgaarvestusteenuseid
nii, et müügituluks kujunes rekordiline 736 373 eurot.
Seejuures kasv võrreldes eelmise majandusaastaga oli 15%.
Müügitulu kasvas peamiselt tänu mitme uue teenuslepingu
sõlmimisele ja seda just tavapärasest suuremate
ettevõtetega.

MATI MADIK

160+ SOLIIDSE KLIENDIBAASI LAIENDAMINE
2015. AASTA
RAHVUSVAHELISE
PALGAARVESTUSE
TEGIJA
Meie võrgustik BDO võitis 2015 Londonis toimunud
„Payroll World Awards” auhinnatseremoonial aasta
rahvusvahelise palgaarvestuse tegija kategooria.

TUNNUSTUS VÄÄRT
PANUSTAMISE EEST
KUTSETEGEVUSE
ARENGUSSE
BDO Eesti partner, äritugiteenuste ärillini juht Egle Vainula
valiti Eesti Raamatupidajate Kogu nõukotta.
Seni osales ta aktiivselt koja töös kutsekomisjoni liikmena.
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BDO Eesti pakub raamatupidamis-, palgaarvestus- ja muid
äritugiteenuseid enam kui 160 ettevõttele. Valdav osa neist on
olnud BDO klient üle kolme aasta ja 40%-ga on meie koostöö
kestnud üle seitsme aasta.
Tähtis Teile, on oluline meile.

15 KUTSETUNNISTUSEGA RAAMATUPIDAJAT
2016/2015. hooajal sooritasid vanemraamatupidaja kutseeksami
(tase 6) Olga Chirkova, Helen Aariste, Külli Rosenberg ja
Kristiina Malm; Aleksandra Generalova, Raili Suuder ja Gerli
Otto sooritasid raamatupidaja kutseeksami (tase 5).
30. juuni 2016 seisuga oli BDO Eestis 15 kutsetunnistusega
raamatupidajat.

Raamatupidaja-konsultant
mati.madik@bdo.ee
+372 501 9037

KÜLLIKE REMMEL
Raamatupidaja-konsultant
kyllike.remmel@bdo.ee
+372 506 7115

MARIKA SOOSAAR
Raamatupidaja-konsultant
Kutsetunnistusega
raamatupidaja
marika.soosaar@bdo.ee
+372 5887 3586

RAILI KRUUSMAA-MOKS
Raamatupidaja-konsultant
Kutsetunnistusega
raamatupidaja

MARIS MÄNNIK-GAITE
CRUZ
Raamatupidaja-konsultant
Kutsetunnistusega
raamatupidaja
Aasta Raamatupidaja 2015
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MAKSU-, FINANTS- JA
ÄRINÕUSTAMISLAHENDUSED

URMAS VÕIMRE

TULEMUS. VÄÄRTUSKASV. PRAGMAATILISUS
Kõige edukamad tehingud on üldjuhul teadmiste, vajaduste ja võimaluste suurepärase koordineerimise tulemus. Muudatuste
õnnestumiseks on väga oluline ettevalmistus ning asjatundlik tugi. Protsessideülesed järeleproovitud oskused aitavad
tihedas ajakavas hoida fookust väärtuse kasvatamisel ning riskide ohjamisel.

IGAPÄEVATÖÖS KERKIVATE MAKSUKÜSIMUSTE LAHENDAMINE:
tagastusnõuete menetlus, deklaratsioonide täitmine jms;
selgitustaotluste ja maksuvaldkonna järelepärimiste koostamine maksuhaldurile, rahandusministeeriumile, õiguskantslerile;
kliendi esindamine maksukontrolli käigus ning hilisemas maksuvaidluses;
registreeringud (käibemaksukohustuslane, mitteresidendist tööandja, püsiv tegevuskoht);
rahvusvaheline maksustamine (sh siirdehinnad ja tööjõu liikumine);
mitteresidentide maksuesindamine, maksuaudit ja –ülevaatus.

BDO FINANTSLAHENDUSED KATAVAD KOGU ORGANISATSIOONI ELUKAARE:
ettevõtete ja osaluste väärtuse hindamine;
finantsseisundi analüüs, äriplaanide koostamine;
Due diligence ja tehingute nõustamine;
juriidiliste isikute asutamine, ühinemised ja jagunemised, lõpetamine, müük ning majandustegevuse analüüs, kliendi
esindamine ja nõustamine M&A protsessides;
äriõiguse, maksuõiguse, võlaõiguse ja majandustegevuse muudes küsimustes nõustamine;
eksperthinnangute koostamine läbirääkimistel ning vaidlustes;
saneerimis- ja pankrotimenetlusküsimuste nõustamine, sh võlausaldaja või võlgniku huvide esindamine, saneerimiskavade
koostamine jms;
pankrotihalduri teenused.

RISKIDE HINDAMIS- JA JUHTIMISTEENUSTE SIHIKS ON VALMISOLEK:
siseaudit (sh vastavusaudit, tulemusaudit, järelaudit);
sisekontrollisüsteemide hindamis- ja täiustamisteenused (protsessid, protseduurid, kontrollimeetmed, infovahetus,
aruandlus, tegevuste vastavus jms);
forensic-teenused, sh pettuse riskide tuvastamine, huvide konfliktide ennetamise nõustamine jms;
EL-i projektiauditid;
EL-i vahendeid rakendavate organisatsioonide juhtimis- ja kontrollsüsteemide audit.
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Partner
BDO Advisory OÜ juhatuse liige
Maksu- ja ärinõustamislahenduste
äriliini juht
Riiklikult tunnustatud ekspert
finantsekspertiisivaldkonnas
Pankrotihaldur
urmas.voimre@bdo.ee
+372 514 7987

AVE REGO
Maksu – ja õigusnõustamislahenduste
projektijuht
ave.rego@bdo.ee
+372 5860 4430
Maksuõigus, äriõigus,
võlaõigus

BARBARA ASU
Ärirahanduslahenduste projektijuht
barbara.asu@bdo.ee
+372 5695 2449
IFRS, rahvusvahelised hindamisstandardid
(IVS), majandusüksuste
ja osaluste hindamine,
finantsinstitutsioonid

LAURITS RANDMANN
Ärirahanduslahenduste projektijuht
Riiklikult tunnustatud ekspert
finantsekspertiisivaldkonnas
laurits.randmann@bdo.ee
+372 5650 4660
Majandusüksuste ja osaluste
ost-müük ning restruktureerimine,
majandusüksuste ja osaluste
hindamine, finantseerimine

SULEV LUIGA
Juhtiv partner,
juhatuse esimees
sulev.luiga@bdo.ee
+372 504 3175
Juhtimisprotsessid
Riskide juhtimine
Finantsmudeldamine
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MAKSU-, FINANTS- JA ÄRINÕUSTAMISLAHENDUSTE OLULISEMAD SÜNDMUSED
2016/2015
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300 000+
TULEMUSELT REKORDAASTA

SAAMATA JÄÄNUD TULU HINDAMINE
EKSPERDI KAASAMINE VAIDLUSTES

Maksu-, finants- ja ärinõustamise ning
koolitusteenuste äriliini müügituluks
kujunes rekordiline 301 995 eurot.

BDO Eesti teostas Tallinna Halduskohtule haldusasjas
3-13-481 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning
Edelaraudtee AS-i vahel sõlmitud lepingu ennetähtaegsest
lõpetamisest tekkinud otsese varalise kahju ja saamata
jäänud tulu hindamise;
BDO Eesti osales nõustajana mitmete erikontrolli küsimustike
loomisel ning omanikele tekitatud kahjude hindamisel.

RAHVUSVAHELINE MAKSUSTAMINE
NAKKAV RIIGIPIIRE ÜLETAV AKTIIVSUS
BDO Eesti teostas maksualase Due Diligence’i rahvusvahelise
haardega kütusekaartide müügiga ja transpordivahendite rendiga
tegelevas äriühingus;
BDO Eesti nõustas elektroonikavaldkonna ettevõtet ostu-müügi
maksuaspektides;
BDO Eesti nõustas ja toetas Eestist välja laienevaid ettevõtteid
finants-, maksu- ja õigusalaste Due Diligence’ide organiseerimisel
Skandinaavia maades.

AINETUTE VARADE VÄÄRTUS
KAUBAMÄRGID, AUTORIÕIGUS
Teostasime kaubamärgi hindamise maksuvaidluse raames
(avalik kohtulahend nr 3-11-261/147). Kohus luges BDO Advisory
OÜ koostatud hinnangu usaldusväärseks ja objektiivseks. Lisaks
ekspertarvamuse koostamisele selgitasid meie asjatundjad
ka menetluse käigus kohapeal hinnangu koostamiseks valitud
metoodikat ning tulemusi.

ATESTEERITUD NÕUSTAJAD
JA EKSPERDID, PANKROTI JA
LIKVIDEERIMISE NÕUSTAMINE
Lisaks sellele, et Urmas Võimre on juba kogemustega riiklikult
tunnustatud ekspert finantsekspertiisivaldkonnas, sooritas
ta pankrotihalduri eksami ning pakub ka pankrotihalduri
kutseteenuseid.

SPETSIALISEERUMISE NING
RAHVUSVAHELISE HAARDE
KASVATAMINE

LAILE KAASIK
Partner
laile.kaasik@bdo.ee
+372 5628 8139
IFRS
Eesti hea tava
Avaliku sektori arvestus ja aruandlus

REE TEINBERG
Partner
ree.teinberg@bdo.ee
+372 521 4391
IFRS
Eesti hea tava
Avaliku sektori arvestus ja aruandlus

KARIN LUIGA
Nõukogu liige
karin.luiga@bdo.ee
+372 505 6330
Korporatiivne turundus ja
kommunikatsioon

SANDRA LINDERMANN

Tegime mitmeid ühiseid projekte BDO võrgustiku teiste
liikmetega nii Skandinaaviast ja Baltikumist kui ka näiteks
Iisraelist ja mujalt.
Sekkusime aktiivsemalt rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide koostööettepanekutesse.

Nõukogu liige
sandra.lindermann@bdo.ee
+372 5622 7507
Personali arendamine
Andragoogika

Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

KOOLITUS- JA LEKTORITEENUSED

SVEN SILING

SÜVATEADMINE. KONKURENTSIEELIS. RAKENDATAVUS
Me koolitame paljudel erinäolistel teemadel maksundusest hea raamatupidamistava ja rahvusvaheliste finantsarvestuse
standarditeni.
BDO koolituskonseptsioon on pakkuda osalejatele teadmisi ja oskusi aktuaalsetel teemadel, tuues elulisi näiteid koos
alternatiivsete käsitlustega. Järjekindel enesetäiendamine parandab konkurentsivõimet, aidates seeläbi kaasa Teie turuväärtuse
kasvule.
Pakume ka erinevas formaadis tailor made koolitusi, arvestades Teie vajaduste ja huviga. BDO lektoreid saab näha ja kuulda
erialastel konverentsidel, seminaridel, töötubades ning me pakume ka konverentside modereerimise ja korraldamise teenust.
Parima ülevaate eelseisvatest ja toimunud koolitustest leiab BDO koolituskalendrist http://bdo.ee/teenused/koolitus/

TEISI
KOOLITATUD
(TUNDIDES)

439
2016/2015

POPULAARSEMAD KOOLITUSTEEMAD:
AASTAARUANDE KOOSTAMINE
RAHAVOOGUDE ARUANDED SÕIDUAUTOD JA MAKSUD

OMAKAPITALITEHINGUD INVENTUURID
AVALIKU SEKTORI JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE RAAMATUPIDAMINE
IFRS ÄRIÜHENDUSED JA KONSOLIDEERITUD ARUANDED

BIOLOOGILISTE VARADE ARVESTUS

PAKENDIARUANDE AUDIITORKONTROLL

LAILE KAASIK
Partner
laile.kaasik@bdo.ee
+372 5628 8139
Raamatupidamine ja aruandlus
Vandeaudiitorite kutsetegevus
Avaliku sektori raamatupidamine

URMAS VÕIMRE
Partner, juhatuse liige
urmas.voimre@bdo.ee
+372 514 7987
Maksuõigus
Äriõigus
Raamatupidamine ja aruandlus

KLIENTIDE TAGASISIDE BDO KOOLITUSELE

2014/2013

Koolitusteenuste arenduskoordinaator
sandra.lindermann@bdo.ee
+372 5622 7507
Personali arendamine
Andragoogika

Juhtiv partner, juhatuse esimees
sulev.luiga@bdo.ee
+372 504 3175
Juhtimisprotsessid ja -aruandlus
Riskide juhtimine
Finantsmudeldamine

275

280

SANDRA LINDERMANN

SULEV LUIGA

FINANTSMATEMAATIKA

2015/2014
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Partner, juhatuse liige
Koolituslahenduste juht
sven.siling@bdo.ee
+372 517 9833
Raamatupidamine ja aruandlus
Vandeaudiitorite kutsetegevus
Konsolideerimine ja äriühendused

„Koolitus oli väga sisukas ja põnev. Koolitajad kogenud ning oskavad juurde tuua ka spetsiifilisi
näiteid.“ Ettevõtete ost-müük ja väärtuse määramine.
„Väga vajalik informatsioon. Esitlus konkreetne, asjalik ja arusaadav. Vastused jooksvatele küsimustele
teema kohta. Sisutihedad ja asjakohased. Pani kaasa mõtlema.“ Kiiremalt ja tõhusamalt: kinnisasjade
müügi ja üüriga seotud tehingute maksustamine.

EGLE VAINULA
Partner, juhatuse liige
egle.vainula@bdo.ee
+372 518 5812
Raamatupidamine ja aruandlus

„Vastas absoluutselt kõikidele küsimustele, mis antud teemaga on mulle veidi peavalu tekitanud.“
Kuidas seada sisse pakendiaruandlus ning läbida edukalt pakendiaruande audiitorkontroll?
Audiitorettevõtja BDO Eesti AS läbipaistvusaruanne 01.07.2015—30.06.2016

KOOLITUS- JA LEKTORITEENUSTE
OLULISEMAD SÜNDMUSED 2016/2015
45+
2016/2015. aastal toimus rekordiliselt palju koolitusi.

PÜHENDUNUD LIIDER
Püstitatud eesmärkide saavutamiseks kaasasime koolitusteenuste
arenduskoordinaatorina Sandra Lindermanni.
Sandra lõpetas 2012. aastal Tallinna Ülikoolis andragoogika
magistriõpingud cum laude ning töötas enne BDO-ga liitumist
Tallinna Linnakantselei personaliarenduse peaspetsialistina.

OMA ALA EKSPERTIDE KOOLITAMINE
BDO eksperdid on jaganud oma teadmisi ka Audiitorkogu
koolitustel:
vandeaudiitori eritööd;
konsolideerimise praktikum;
vandeaudiitori kuvand;
vandeaudiitori aruanne:
ülevaatuse praktikum.
põhjused, tagajärjed, lahendused;

ERIALAKONVERENTSIDE ARVAMUSLIIDRIKS
Pärnu raamatupidamiskonverentsil „Aruanne – lugu arvude taga”
esinesid Sulev Luiga, Sven Siling, Laile Kaasik, Karin Luiga, Barbara
Asu ning Ree Teinberg;
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu rahvusvahelisel aastakonverentsil
2015 esinesid Barbara Asu ja Urmas Võimre;
Sisekontrolli 2015 aastakonverentsil „Minu inimesed – inspiratsioon
ja hirm” esinesid Sven Siling ja Ree Teinberg;
Kaubandus-Tööstuskoja seminaridel Tallinnas ja Tartus teemaga
„Raamatupidamise muudatused 2016 ja aastaaruande koostamine
2015" esines Sven Siling;
Maksukonverentsil esines Urmas Võimre;
Raamatupidajate arengupäeval TASE 2016 teemaga „Kuidas tõsta
taset? Aruandlus kui kommunikatsioon" esines Karin Luiga;
Eesti Raamatupidajate Konverentsil Kevadmissioon 2016 ettekandega
„Muudatused raamatupidamises 2016” esinesid Sven Siling ja Ree
Teinberg.

BARBARA ASU
barbara.asu@bdo.ee
+372 5695 2449
Ärirahandus
Hindamine
Finantsinstrumendid

KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU KASV JA
ARENDAMINE
BDO Eesti teeb koostööd paljude koolitusfirmade ja
organisatsioonidega:
Addenda;
Audiitorkogu;
EBS Juhtimiskoolituse Keskus;
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda;
Eesti Raamatupidajate Kogu;
Tallinna Konverentsid;
Tallinna Tehnikaülikool;
Tallinna Ülikool;
Tartu Linnavalitsus;
Version Koolitus;
Äripäev jt.
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KARIN LUIGA
karin.luiga@bdo.ee
+372 505 6330
Korporatiivne turundus ja
kommunikatsioon

AVE REGO
ave.rego@bdo.ee
+372 5860 4430
Maksuõigus

MARIKA SOOSAAR
marika.soosaar@bdo.ee
+372 5887 3586
Raamatupidamine ja aruandlus

KUTSEALA
JÄRELKASVU
TAGAMINE
BDO jagab head nõu
Tallinna Tehnikaülikooli karjääriseminarides.
„Raamatupidamise põhitõed algajale ettevõtjale“,
Ree Teinberg ja Ave Rego;
„Turuväärtuse kasvatamine läbi persoonibrändimise“,
Karin Luiga;
„Kes jääb peale aeg või sina? Ajajuhtimise ABC“, Sandra
Lindermann;
„Raamatupidamine – tolmused Excelid või põnev
mõttemäng?“, Kristiina Malm ja Aleksandra Generalova;
„Alusta auditist – hea võimalus alustada oma karjääri
finantssektoris!“, Ree Teinberg;
„Avaliku sektori raamatupidamise eripärad“, Laile Kaasik.

REE TEINBERG
Partner
ree.teinberg@bdo.ee
+372 521 4391
Raamatupidamine ja aruandlus
Vandeaudiitorite kutsetegevus
Avaliku sektori raamatupidamine

ANDRES SOOSALU
Auditi projektijuht
andres.soosalu@bdo.ee
+372 524 3007

Paljud neist teemadest olid karjääriseminaride ajakavas nii
sügis- kui ka kevadsemestril.
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BDO PERSONAL: MEESKONNA ARENDAMINE
JA PROFESSIONAALSUS

BDO reputatsioon ja edu sõltuvad iga partneri ja töötaja professionaalsusest ja aususest.
BDO-s on kasutusel meetmed, mis on kavandatud andma põhjendatud kindluse
personali piisavuses, asjakohastes oskustes ja eetilisuses ning mis on vajalikud, et:
viia töövõtud läbi kooskõlas kutsestandardite ning rakendatavatest seadustest ja
regulatsioonidest tulenevate nõuetega;
väljastada asjakohaseid aruandeid.

BDO Eesti AS värbab nii parimaid kogenud finantsspetsialiste kui ka noori, kelle eesmärk
on omandada kogemusi finantsvaldkonnas ning saada vandeaudiitoriteks, ärinõustajateks
või (pea)raamatupidajateks. Värbamine tugineb intervjuudel kandideerijaga, erialaste
ja keeletestide sooritamisel, ülesannete lahendamisel ning kirjalikel esitlustel.

Magistrikraade

Bakalaureusekraade

Rakenduslikke kõrgja kutseharidusi
Vandeaudiitori või
siseaudiitori litsentse

18

29

17
14

Avaliku sektori
vandeaudiitori või
siseaudiitori litsentse

10

Kutsetunnistusi

15

Riiklikult tunnustatud
finantseksperte

2

Pankrotihaldur

Ametialase arengu strateegia eesmärk on aidata töötajatel hoida ja täiustada oma
tööoskuseid ning kasvatada nende turuväärtust. Töötajaid julgustatakse kandma hoolt
selle eest, et nende ametialane areng ning haridus vastaks nende rollile, kohustustele
ja ametinõuetele. Töö käigus toimuvale arengule lisaks pakub BDO varem kaardistatud
erialastes ning seonduvates valdkondades ametialase täiendõppe programmi, mida
töötajad väljastpoolt BDO-d ostetavate koolitustega ise täiendavad.

34

Keskmine vanus

TÖÖTAJAD ON BDO KÕIGE OLULISEM VARA
Me hindame oma töötajate oskusi, pühendumist ja entusiasmi, sest see on mitte ainult
ettevõtet, vaid ka töötajaid edasiviiv jõud. Just seetõttu panustab BDO toetavasse
ja saavutusvõimalusi pakkuvasse töökeskkonda, konkurentsivõimelisse tasusse ning
mitmekesistesse koolitustesse. Lisaks professionaalsele eneseteostusele peame oluliseks
ka häid suhteid kolleegide vahel ja korraldame erinevaid ettevõtmisi töövälise suhtluse
soodustamiseks.
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1

Teisi koolitatud

439

BDO-välistel
koolitustel osaletud

Seisuga 30.06.2016

tundi

956

tundi

BDO-sisestel
koolitustel osaletud

2043

Lektoreid

tundi
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BDO PERSONAL: MEESKONNA ARENDAMINE
JA PROFESSIONAALSUS
Personali arendamisel lähtume 70/20/10 põhimõttest,
mille järgi toimub 70% tööalasest õppimisest tööülesandeid täites, 20% õpitakse kolleegidega
suheldes ja vaid 10% formaalses õppeolukorras,
milleks on näiteks koolitused ja seminarid.
Tegutseme läbimõeldult, et kõigi nende vormide kaudu
töötajate arengut toetada.
Hooajal 2016/2015 soor itasid
vanemraamatupidaja kutseeksami
(tase 6) Olga Chirkova, Helen
Aariste, Külli Rosenberg ja Kristiina
Malm. Aleksandra Generalova, Raili Suuder ja Gerli
Otto sooritasid raamatupidaja kutseeksami (tase 5).
30. juuni 2016 seisuga oli BDO Eestis 15 kutsetunnistusega
raamatupidajat.
Lisaks sellele, et Urmas Võimre on juba
kogemustega riiklikult tunnustatud
ekspert finantsekspertiisivaldkonnas,
läbis atesteerimismenetluse sel
hooajal ka Laurits Randmann,
kes on ekspert saamata jäänud
tulu hindamises, kahju suuruse hindamises,
mak sejõuetuse p õhjuste ning tek kimisaja
tuvastamisel, ettevõtete aktsiate/osakute ja
kaubamärgi väärtuse hindamises, ettevõtte likviidsuse
ja täiendava kapitalivajaduse hindamise alal.
Töötajate värbamisel
p eam e ü lio lu lis e k s
keeleoskust. Võõrkeeleoskuse arendamiseks
toimuvad meil majasiseselt regulaarselt
keeleõppetunnid.

Willkommen!
Hello!
Ciao!
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7/8

BDO meeskonnas on 12 vandeudiitorit,
kellest üheksal on ka avaliku sektori
vandeaudiitori litsents ning üks töötaja
on läbinud vandeaudiitori kutseeksami
kaheksast moodulist seitse.

BDO EESTI LUBADUSEL PANUSTADA
TÖÖTAJATE TURUVÄÄRTUSE
KASVATAMISESSE ON
MÕÕDETAVAD TULEMUSED
Nii näiteks on kolme aastaga mitmekordistunud
koolitusmahud ja seda nii BDO-sisestel kui ka -välistel
koolitustel.
BDO-VÄLISTEL KOOLITUSTEL OSALETUD (TUNDIDES)

196

344

956

2014/2013

2015/2014

2016/2015

BDO-SISESTEL KOOLITUSTEL OSALETUD (TUNDIDES)

Foto: Gert Kelu

Toetame järjepidevalt ka oma juhtide ning juhtrühma
järelkasvu arengut läbi regulaarsete koolituste. Meie
juhid on õppinud Invicta, Äripäeva, Tartu Ülikooli, DVSP
Consultingu ja teiste oma ala tipptreenerite käe all.

KINDEL
TÄHTAEGNE

MOODNE

ASJATUNDLIK

ÄGE
701

1414

2043

2014/2013

2015/2014

2016/2015

PROFF
USALDUS

ENERGILINE

SUUREJOONELINE

VEDUR
ALLUMATU

Hola!

PARIM

PÕHJALIK

SÕBRALIK

STABIILNE
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BDO PANUS ARVESTUSVALDKONNA
TUNTUSSE JA ARENGUSSE
PARIMA TULEMUSE HUVIDES
BDO on seadnud endale eesmärgiks pidada silmas ka sotsiaalset vastutustundlikkust ja seda
nii oma igapäevases tegevuses kui ka kliente nõustades ja neid oma äritegevuse arendamisel
toetades. Lisaks BDO spetsialistide isiklikule ühiskondlikule tegevusele on meil ka audiitor- ja
ärinõustamisettevõtjana selged tegevussuunad, milles sihipärase ja läbimõeldud tegutsemise
kaudu püüame panustada ärivaldkonna laiemasse arengusse nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Samuti aitame kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime edendamisse, osaledes selleks audiitorja konsultatsiooniettevõtteid koondavates erialaorganisatsioonides.
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BDO Eesti AS konsolideerimisgrupi tegevusaruanne 2014/2013
oli Eesti audiitor- ja raamatupidamisteenuseid osutavate
ettevõtjate hulgas ainulaadne, selgelt eristuv ja teedrajav.
Vaata ka lisaks: http://bdo.ee/static/BDO_Tegevusaruanne_20151.pdf

BDO Eesti läbipaistvusaruanne 2015/2014
jätkas alustatud trendi, kasutades sarnast
kommunikatsioonikeelt ning eristus Eestis
audiitorteenuseid osutavate ettevõtjate
aruandluse hulgas selgelt positiivselt.

BDO spetsialistid eesotsas peatoimetaja Egle Vainulaga koostavad Eestis ühte
Äripäeva enim tellitud käsiraamatut − "Raamatupidamise käsiraamat" − ning
vastavad tellijate küsimustele foorumis.
Vt ka lisaks: kasiraamat.ee/et/raamatupidamine

Vaata ka lisaks:
http://bdo.ee/static/2015_2014-BDO-EestiLabipaistvusaruanne.pdf

LIIKMELISUS JA AKTIIVNE PANUSTAMINE VALDKONNA
TÄHTSAMATE ORGANISATSIOONIDE TÖÖS:
Egle Vainula – Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoda;
Sven Siling – Audiitorkogu juhatus ja metodoloogia komisjon;
Laile Kaasik – arvestusala eksperdi kutseeksami eksamikomisjon ja taksonoomia töögrupp.
Liikmelisus: http://bdo.ee/bdo/liikmelisus/

PANUSTAMINE TEENUSEDISAINIVALDKONDA
BDO on Eesti Disainiauhindade teenusedisaini suurtoetaja alates 2012. aastast.
2012. aastal tunnustas BDO Eesti OÜ Transferwise’i teenusedisaini kategoorias
eriauhinnaga „Parim finantsteenuse disain”;
2014. aastal võitis Fits.me BDO eriauhinna;
2016. aastal tunnustas BDO Eesti eriauhinaga teenusedisaini kategoorias matusebürood Memories
mõttemaailma muutva uuendusliku teenuse eest.
2016 võitja kohta saab pikemalt lugeda siit: http://memoris.ee/inimkeskne-lahenemine-memorise-dna/

Vaata ka lisaks:
http://bdo.ee/static/2015_BDO_IFRSaruanne_EST_
www.pdf

2016. aastal tegi BDO Eesti olulise sammu
oma finantsaruandluses ning läks esimese
audiitor- ja ärinõustamisettevõttena
Eestis üle IFR S-i standarditele
vastavale aruandlusele, et näidata
head eeskuju sektoris, mis tegeleb
küll juba 25 aastat teiste ettevõtete ja
organisatsioonide aruannetele kriitiliste
hinnangute andmisega, kuid kus oma
aruanded koostatakse pigem Eesti hea
raamatupidamistava miinimumnõuete
järgi. Oma täismahulist IFRS-i aruannet
koostades pidasime silmas tulemust,
mille eelkõige Skandinaavia turgudele
suunatud sõnumiks on „tipptasemel
nõustamist-kontrollimist peab toetama
ka vaieldamatult professionaalne
teostamisoskus“.
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BDO Eesti AS
Audiitorettevõtja tegevusluba
Registrikood: 10309827
KMKR: EE100081343

BDO Tallinnas
A.H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +372 627 5500
adm@bdo.ee
www.bdo.ee

BDO Advisory OÜ
Registrikood 12252563
KMKR: EE100081343

BDO Accounting OÜ
Registrikood 14031566
KMKR: EE100081343

Originaalfoto: Kaupa Kalda
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Kujundus: Risto Luhalep

