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Juhtkonna esitiskiri 

 

Audiitorühing Erika Tikenberg OÜ 

Sõpruse pst 188-100 

Tallinn 13424, Harju maakond 

 

      Kuupäev digitaalallkirjas 

 

Käesolev esitiskiri on esitatud seoses MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (edaspidi ka 

TLPK) 31. detsembril 2021 lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande teiepoolse 

auditeerimisega, eesmärgiga avaldada arvamust selle kohta, kas raamatupidamise 

aastaaruanne on esitatud õiglaselt kõikides olulistes osades kooskõlas Eesti 

finantsaruandluse standardiga. 

 

Kinnitame oma parimate teadmiste ja veendumuste kohaselt, olles teinud selliseid 

järelepärimisi, nagu me pidasime vajalikuks asjakohase informatsiooni kogumiseks, et:  

•  

• Raamatupidamise aastaaruande osas 

1. Oleme täitnud audiitorteenuse osutamise lepingus (sõlmitud 6. mail 2022) sätestatud 

kohustused raamatupidamise aastaruande koostamisel kooskõlas Eesti 

finantsaruandluse standardiga; konkreetsemalt on raamatupidamise aastaaruanne 

esitatud õiglaselt kõigis olulistes osades kooskõlas selle standardiga. 

2. Tunnistame oma vastutust sisekontrolli kavandamise, teostuse ja alalhoiu eest pettuse 

ärahoidmiseks ja avastamiseks. 

3. Arvestushinnangute tegemisel ja nendega seoses avalikustatud informatsiooni puhul 

on kasutatud meetodid, andmed ja märkimisväärsed eeldused asjakohased sellise 

kajastamise, mõõtmise või avalikustamise saavutamiseks, mis on Eesti 

finantsaruandluse standardi kontekstis põhjendatud. 

4. Suhteid ja tehinguid seotud osapooltega on asjakohaselt arvestatud ja avalikustatud 

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

5. Kõikide sündmuste osas, mis järgnevad raamatupidamise aastaaruande kuupäevale ja 

millest tulenevat korrigeerimist või avalikustamist nõutakse Eesti finantsaruandluse 

standardiga, on raamatupidamise aastaaruannet korrigeeritud või sündmused ja nende 

mõju avalikustatud.  

6. Auditi käigus, teie poolt tuvastatud ning raamatupidamise aastaaruandes parandamata 

väärkajastamiste mõju, nii üksikult kui ka koos, on raamatupidamise aastaruande kui 

terviku suhtes ebaoluline. Nende väärkajastamiste nimekiri on esitatud käesoleva 

esitiskirja lisas 1.  

7. Oleme teadlikud teie audiitori aruande modifikatsioonidest, mis on esitatud käesoleva 

esitiskirja lisas 2. 

• Antud informatsiooni osas 

8. Oleme andnud teile:  

o ligipääsu kogu meile teadaolevale informatsioonile, mis on relevantne 

raamatupidamise aastaruande koostamise suhtes, nagu andmed, dokumendid 

ja muud asjaolud; 
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o täiendava informatsiooni, mida te olete meilt taotlenud auditi eesmärgil; ja 

o piiramatu juurdepääsu neile isikutele TLPK-s, kellelt te pidasite vajalikuks 

hankida auditi tõendusmaterjali. 

9. Kõik tehingud on arvestusregistrites ja raamatupidamise aastaruandes kajastatud. 

10. Oleme avalikustanud teile oma hindamise tulemused riski kohta, kas 

raamatupidamise aastaruanne võib olla oluliselt väärkajastatud pettuse tõttu. 

11. Kui me oleme teadlikud pettusest või kahtlustatavast pettusest, mis mõjutab TLPK ja 

hõlmab: 

o juhtkonda; 

o töötajaid, kellel on märkimisväärne roll sisekontrollis; või 

o teisi, kui pettusel võiks olla oluline mõju raamatupidamise aastaaruandele. 

oleme me sellega seoses avalikustanud teile kogu informatsiooni.  

12. Oleme avalikustanud teile kogu informatsiooni seoses väidetega pettuse või 

kahtlustatava pettuse kohta, mis mõjutab TLPK raamatupidamise aastaruannet ja 

millest on teada andnud töötajad, endised töötajad, analüütikud, järelevalveorganid 

või teised.  

13. Kui meile on teada juhtumid seadustega ja regulatsioonidega mittevastavuse või 

kahtlustatava mittevastavuse kohta, mille mõju tuleb arvesse võtta raamatupidamise 

aastaaruande koostamisel, oleme need teile kõikehõlmavalt avalikustanud.  

14. Informatsioon kõikide teadaolevate tegelike või võimalike kohtumenetluste ja hagide 

kohta, mille mõjusid tuleks raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvestada, on 

teile avalikustatud ning need on arvesse võetud ja informatsioon nende kohta 

avalikustatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 

15. Oleme avalikustanud teile kõik olulised mitterahalised või ilma tasuta tehingud, mida 

TLPK on vaatlusalusel aruandeperioodil teinud. 

16. Oleme avalikustanud teile TLPK seotud osapooled ning kõik seotud osapoolte suhted 

ja tehingud, millest me oleme teadlikud. 

17. Seoses tegevuse jätkuvusega: 

o Oleme avalikustanud teile kogu informatsiooni, mis on raamatupidamise 

aastaaruandes tegevuse jätkuvuse eelduse seisukohast asjakohane.  

o Kinnitame, et TLPK on jätkuvalt tegutsev. 

 

Tarvo Siilaberg      Külvi Teder 

juhatuse liige        juhatuse liige 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Toomas Nigola      Meeli Maasik 

juhatuse liige       raamatupidaja 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
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Juhtkonna kinnitus 

Lisa 1 

 

Auditi käigus tuvastatud ning parandamata vead:  

 
 Kirjeldus Paranduskande 

mõju varade 

saldole  

  suurenemine (+)  

/vähenemine (-) 

EUR 

Paranduskande 

mõju kohustiste 

saldole  

  suurenemine (+) 

/vähenemine (-) 

EUR 

Paranduskande 

mõju netovara 

saldole  

tulud (+) 

/kulud (-) 

EUR 

Paranduskande 

mõju aruande- 

aasta tulemi 

saldole  

tulud (+) 

/kulud (-) 

EUR 

Paranduskande 

mõju aruande- 

aasta raha-

voogude saldole  

  suurenemine (+)  

/vähenemine (-) 

EUR 

 Teadaolevad 

vead     

 

1 Kahele õpilasele 

esitatud nõuete 

maksetähtajad on 

oluliselt ületatud. 

Pikka aega 

laekumata nõuded 

tuleks hinnata 

ebatõenäoliselt 

laekuvateks ja 

kanda kuludesse. -1 906  -1 906 -1 906 

 

       

       

 Hinnangulised 

vead     

 

1 Punga tn 2 maalt 

on arvutatud 

amortisatsiooni. 

Maad ei 

amortiseerita. +maa amort  +maa amort +maa amort 

 

       

       

 Kokku 

teadaolevad, 

hinnangulised 

vead 

-1 906 

+maa amort  

-1 906 

+maa amort 

-1 906 

+maa amort 

 

 

 

Auditi käigus tuvastatud ning parandamata puudused informatsiooni esitusviisis: 

 
# Lisa nimetus Kirjeldus Summa  

(kui on määratletav) 

EUR 

1 Ei ole.   

    

    

 

 

 

Lisa 2 

Sõltumatu vandeaudiitori auditi aruande modifikatsioonid: ühingu raamatupidamise 

aastaaruannet seisuga 31.12.2020 ei ole auditeeritud kuna ühingul puudus auditeerimiskohustus. 


