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Hr. Eero Kiipli,

Tänan Teid võimaluse eest esitada pakkumine vandeaudiitori teenuse osutamiseks!

Pakkumine hõlmab Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond poolt majandusaastate 2019 ja 
2020 kohta Eesti finantsaruandluse standardi alusel koostatavate raamatupidamise 
aastaaruannete finantsauditeid rahvusvaheliste audiitorkontrolli standardite (IFAC standardid) 
nõuete kohaselt. 

Pakkumuse aluseks on Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond pakkumiskutse ja Teiega 
suhtluse käigus kujunenud arusaam Teie ootustest ja vajadustest. Oman varasemaid 
auditeerimise kogemusi Teie sihtasutusega sarnasel tegevusalal tegutsevate 
organisatsioonidega Eestis. Kinnitan, et oman vajalikke teadmisi ning ressursse Sihtasutuse 
Eesti Puuetega Inimeste Fond auditeerimiseks järgnevalt pakkumises selgitatud metoodika 
alusel. Ühtlasi usun, et minu ärinõustamispraktika jooksul omandatud kogemused võivad olla 
Teile kasulikud nii olemasolevate protsesside täiustamisel kui ka uute efektiivsete ja 
lisaväärtust loovate ning kulusid vähendavate finantsjuhtimise ja riskide maandamise 
meetmete loomisel. 

Soovin pakkuda oma  auditiklientidele rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandarditele 
rajatud kvaliteetseid ja lisaväärtust loovaid teenuseid. Usun, et head ja usalduslikud suhted 
oma partneritega on olulised. Tänan Teid võimaluse eest end esitleda ning loodan, et meie 
vahel sünnib meeldiv ja pikaajaline koostöö. Käesolev pakkumine kehtib 90 kalendripäeva. 

Lugupidamisega, 

Tanel Paide 

Vandeaudiitor 603 9. veebruaril 2020
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HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 
2013 - ... ACCA (UK) student 
2004-2010 Deloitte, Concordia, Audentes MBA 
1995-1999 Tallinna Tehnikaülikool, ärikorraldus 
1991-1995 Tartu Ülikool, arstiteadus 
1991 Tartu V Keskkool, bioloogia-keemia eriklass 

PROFESSIONAALNE KOGEMUS JA TEGEVUSVALDKONNAD 
Finantsaudit. Ettevõtete hindamine. Ettevõtete ostu-müügi-tehingute finantsnõustamine. 
Tehingueelne finantsülevaatus (due diligence). Äriplaanide koostamine. Riskihindamine. 
Finantsanalüüs. Finantseerimisprojektide analüüs. Riskijuhtimine. Juhtimisarvestus. 
Raamatupidamisarvestus. Maksunõustamine. Siseaudit. Projektijuhtimine ja koolitus. 
16 aastat kogemusi rahvusvaheliste auditi-, finantskonsultatsiooni ja tehingunõustamise 
projektide juhtimises ning teostamises erinevates majandussektorites: avalik sektor, 
finantsasutused, tööstus- ja kaubandusettevõtted, kinnisvara-, energeetika- ja 
transpordisektor.

TÖÖKOGEMUS JA KARJÄÄR 
2013-... Vandeaudiitori tegevus BIG-4 võrgustiku EY audiitorina, audiitorteenuste ja 
finantsnõustamise teenuste osutamine, enda audiitorettevõtja Alliance Audit OÜ loomine 
2011-2013 BDO Eesti AS, audiitor, auditi ja finantsnõustamise meeskondade juht 
2010-2011 Swedbank AS, riskikontrolli divisjoni krediidiriski juhtivanalüütik, Swedbanki grupi 
krediidiriski analüüsiosakonna juht 
2003-2010 Deloitte Audit Eesti AS ja Deloitte Advisory AS, audiitor ja finantsnõustamise 
osakonna juhtivkonsultant (Audit, Assurance and Financial Advisory Services) 
1998-2003 Hansapank AS, krediidispetsialist 

ERIALALIIDUD JA AMETIALANE KUULUVUS 
Eesti vandeaudiitor 603, alates 2013, Eesti avaliku sektori vandeaudiitor, alates 2016 
The IIA, internal auditor, alates 2012 
ESAÜ, siseaudiitorite ühingu liige, 2011
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Ajakava – auditi aastaring

Pikaajaline kogemus, valdkonna tundmine ja äritegevuse 
mõistmine, sujuv koostöö, kvaliteetne teenus, tähelepanu 
kliendi vajadustele ning riskipõhine audit – see muudab koostöö 
sujuvaks ning loob eeldused pikaajalise ärisuhte kujunemiseks. 
Pakkumise sobivusel olen valmis kohe esimesel võimalusel tööle 
asuma. 

Vettpidav plaan 

Audiitor, kes tunneb ja mõistab 
just Teie valdkonda.

Pidev infovahetus ja koostöö.

Märts

Vandeaudiitori aruanne

Veebruar-Märts
September-

Oktoober

►Auditi kokkuvõttev 
kohtumine: 
vastastikune 
tagasiside, et 
muuta koostöö 
edaspidi veelgi 
efektiivsemaks ja 
Teile väärtusi 
loovamaks

► Auditi 
planeerimine 
– täpse 
ajagraafiku 
kokku -
leppimine 
koos ettevõtte 
juhtkonnaga

Tagasiside

November

Vaheaudit

►Märgukiri ja 
tagasiside 
aastasisesest 
auditist 
ettevõtte 
juhtkonnale

►Lõppauditis 
lahendamist 
vajavate 
teemade 
arutelu, 
peamiste 
riskide 
tuvastamine

►Aastaaruande 
nõuete ja 
seadusandluse 
muudatuste 
täpsustamine

►Kohtumine, 
oluliste 
sündmuste 
arutelu, 
riskianalüüs, 
auditi 
protseduuride 
planeerimine

►Arvestusprintsiipi
de ülevaatamine, 
analüütilised 
protseduurid , 
nõustamine ja 
konsultatsioonid

►Maksustamise 
põhimõtete 
kontroll

►IT-süsteemide 
ülevaatamine

November-

Detsember

Tagasiside

►Aastaaruande kontroll ja 
võimalikud soovitused 
paranduste osas 

►Hiljemalt 31. märtsiks 
vandeaudiitori aruanne            
Sihtasutuse Eesti 
Puuetega Inimeste Fond
raamatupidamise 
aastaaruandele

Aprill-Mai

►Eelauditi järgsete 
oluliste muutuste 
analüüs 
(raamatupidamise ja 
maksundusega 
seotud 
seadusandlus, 
ettevõtte tegevus, 
majanduskeskkond)

►Aastalõpu auditi 
protseduurid.

►Bilansipäevajärgse 
perioodi kontroll kuni 
audiitori aruande 
kuupäevani

►Osalemine 
ettevõtte 
varudeja 
varade
aastalõpu 
inventuuril

Detsember

Inventuurid
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Auditi töö ulatus ja maksumus

Töö ulatus

Saan aru, et Teil on vaja auditit, mis on kohandatud vastavalt Teie tegevusala spetsiifikale ning loob 
lisaväärtust Teie organisatsiooni edukaks arenguks. Seepärast pakun Teile järgnevaid teenuseid:

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond poolt Eesti finantsaruandluse standardite nõuete 
kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruande auditeid perioodil 2019 – 2020 (või ka 2021)

Audiitori poolt koostatud märgukirju juhtkonnale ja omanikele auditi käigus tehtud 
tähelepanekutest ja soovitused sisekontrollide parendamiseks ning seadusandluse nõuetele 
vastavuse tagamiseks

Maksuriskide ja IT süsteemide ülevaatus ulatuses, mis on vajalik vandeaudiitori aruande 
väljastamiseks ning konsultatsioone raamatupidamise ja maksunduse valdkonnas

Pikaajalist koostööd

Töö maksumus

*Hinnale lisandub käibemaks ja vajadusel ning eelneval kokkuleppel transpordi- ja otsekulud.

2019 2020 2021 KOKKU

Pakkumine 2019 ja 2020:

Auditi töömaht, tunde 38 38 - 76

Auditi tasu, EUR* 950 950 - 1 900

Pakkumine 2019 - 2021

Auditi töömaht, tunde 38 38 38 114

Auditi tasu, EUR* 950 950 950 2 850
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Kontaktid

Alliance Audit OÜ, 12574309

Tanel Paide

Auditi partner, vandeaudiitori litsents number 603

+372 52 31713

TanelPaide@allianceaudit.ee

mailto:TanelPaide@mail.com

