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Tegevusaruanne

Peamised tegevussuunad

 

1. Eesti Koostöö Kogu jätkas 2018. aastal ettevalmistavaid tegevusi järgmise Eesti Inimarengu Aruande välja andmiseks. Järgmine Inimarengu

Aruanne pealkirjaga „Avalik ruum ja demokraatia“ ilmub 2019. aasta sügisel. Eesti Inimarengu Aruande väljaandmise tagamiseks viis Eesti

Koostöö Kogu 2018. aastal läbi järgmised tegevused:

a. Teadusartiklite autorite leidmine, nendega lepingute sõlmimine, töötubade läbiviimine ja teadusartiklite kirjutamise toetamine.

 

b. Eesti Inimarengu Aruande keelelise toimetamise, retsenseerimise ja tõlkimise jaoks koostööpartnerite leidmine ning lepingute

sõlmimine.

 

c. Lepingute sõlmimine Eesti Inimarengu Aruande kujundamise, küljendamise, visualiseerimise ja keelelise korrektuuri jaoks.

 

2. Rahvaalgatus.ee portaali laiem tutvustamine avalikkusele ning tehnoloogiline edasiarendamine. Rahvaalgatus.ee portaaliga seonduv hõlmas

omakorda all kirjeldatud tegevusi:

 

a. Rahvaalgatus.ee portaali propageerimine meedias, avalikel üritustel ja läbi vabaühendustega koostöö suurendamise.

 

b. Rahvaalgatus.ee portaali tehnoloogiline edasiarendamine, kasutajaliidese kasutajasõbralikumaks tegemine ja isikuandmete turbe

suurendamine.

c. Rahvaalgatus.ee portaali tutvustamine välisriikides ja Eestit külastavate välisriikide esindajatele.

3. Eesti Koostöö Kogu uue fookussuuna ja tegevuste paika seadmine. Uue fookussuuna leidmine hõlmas omakorda all kirjeldatud tegevusi:

 

a. Kohtumised ja üritused vabaühenduste ning avaliku-ja erasektori esindajatega.

b. Ettevalmistused võimalike täiendavate uuringute tellimiseks või läbiviimiseks ja fookussuuna tegevusi koordineeriva projektijuhi

palkamiseks.

 

c. Fookussuuna leidmisega seotud arutelude läbi viimine Eesti Koostöö Kogu nõukoguga ja põhikirjajärgsete osapooltega.

Muudatused juhtimises

 

SA Eesti Koostöö Kogu viis läbi avaliku konkursi, et leida sihtasustusele uus juhatuse liige, kes ühtlasi täidab ka tegevjuhi ülesandeid. Konkursi

tulemusena osutus valituks Gerrit Mäesalu, kes asus juhatuse liikme kohustusi täitma 31.10.2018 nõukogu otsusega.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 77 793 307 2

Nõuded ja ettemaksed 3 697 710 3

Kokku käibevarad 81 490 1 017  

Kokku varad 81 490 1 017  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 4 000 7,15

Võlad ja ettemaksed 14 754 13 840 4,8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 252 0  

Kokku lühiajalised kohustised 27 006 17 840  

Kokku kohustised 27 006 17 840  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -16 823 7 151  

Aruandeaasta tulem 71 307 -23 974  

Kokku netovara 54 484 -16 823  

Kokku kohustised ja netovara 81 490 1 017  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 230 082 240 923 10

Tulu ettevõtlusest 4 865 9 269 11

Kokku tulud 234 947 250 192  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -10 836 12

Mitmesugused tegevuskulud -65 523 -141 891 13

Tööjõukulud -98 117 -121 439 14

Kokku kulud -163 640 -274 166  

Põhitegevuse tulem 71 307 -23 974  

Aruandeaasta tulem 71 307 -23 974  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 71 307 -23 974

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 987 504

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 898 -10 316

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
5 268 0

Kokku rahavood põhitegevusest 81 486 -33 786

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 4 000

Saadud laenude tagasimaksed -4 000 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 000 4 000

Kokku rahavood 77 486 -29 786

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 307 30 093

Raha ja raha ekvivalentide muutus 77 486 -29 786

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 77 793 307
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 7 151 7 151

Aruandeaasta tulem -23 974 -23 974

31.12.2017 -16 823 -16 823

Aruandeaasta tulem 71 307 71 307

31.12.2018 54 484 54 484
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Eesti Koostöö Kogu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad riigi raamatupidamise

üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

SA Eesti Koostöö Kogu tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis „Raha“ kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 5000 eurot ühiku kohta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

-       Arvutustehnika           20-40%

-       Muu materiaalne põhivara 10-50%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. 
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust

kajastatakse

bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid

ei täideta, on praktiliselt olematu.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, kui kaubad on kätte saadud või teenused osutatud.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse sihtasutuse juhtkonda ja nõukogu liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid, samuti nende valitseva mõju

all olevaid organisatsioone ja ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskonto Riigikassas 77 793 180

Raha kassas 0 127

Kokku raha 77 793 307
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 074 3 074

Ostjatelt laekumata

arved
3 074 3 074

Ettemaksed 623 623

Tulevaste perioodide

kulud
520 520

Muud makstud

ettemaksed
103 103

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 697 3 697

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 150 150

Ostjatelt laekumata

arved
150 150

Ettemaksed 560 560

Kokku nõuded ja

ettemaksed
710 710

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 60 0

Üksikisiku tulumaks 1 380 397

Erisoodustuse tulumaks 50 34

Sotsiaalmaks 2 425 912

Kohustuslik kogumispension 142 39

Töötuskindlustusmaksed 84 46

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 141 1 428
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2016  

Soetusmaksumus 19 046 19 046

Akumuleeritud kulum -19 046 -19 046

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 19 046 19 046

Akumuleeritud kulum -19 046 -19 046

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 19 046 19 046

Akumuleeritud kulum -19 046 -19 046

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2018 2017

Kasutusrendikulu 7 488 6 864

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2018 31.12.2017

12 kuu jooksul 1 872 7 488

Sihtasutus rendib oma tegevuseks kontoriruume ja rendimaksed kajastatakse lineaarselt rendikuluna rendilepingu perioodi jooksul. Rendilepingu

tähtaeg oli 31.12.2019, kuid detsembri lõpus teatati selle üles ütlemisest. Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega kaasnev kohustus on 3 kuu

rendisumma ehk 1872 eurot.
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Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Lühiajaline laen 4 000 4 000   0 EUR 15.01.2018 15

Lühiajalised laenud

kokku
4 000 4 000       

Laenukohustised

kokku
4 000 4 000     

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 7 382 7 382  

Võlad töövõtjatele 3 131 3 131 9

Maksuvõlad 4 141 4 141 4

Muud võlad 100 100  

Muud viitvõlad 100 100  

Kokku võlad ja ettemaksed 14 754 14 754  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 8 275 8 275  

Võlad töövõtjatele 3 480 3 480  

Maksuvõlad 1 428 1 428  

Muud võlad 657 657  

Muud viitvõlad 657 657  

Kokku võlad ja ettemaksed 13 840 13 840  

Muude viitvõlgadena on kajastatud aruandeperioodil deklareerimata tööjõumaksude võlg ja muud kohustused, mille osas bilansipäeva

seisuga ei olnud arvet esitatud.

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Töötasude kohustis 0 558

Puhkusetasude kohustis 3 131 2 922

Kokku võlad töövõtjatele 3 131 3 480
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Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

VPK toetus 0 230 082 0 -230 082 0

KÜSKi projekt 7 138 425 0 -7 563 0

Toetus Rahvaalgatusveebile 0 3 273 0 -3 273 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
7 138 233 780 0 -240 918 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
7 138 233 780 0 -240 918 0

 

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

VPK toetus 0 230 082 0 -230 082 0

Projektitoetus 0 6 984 0 0 6 984

Toetus Rahvaalgatusveebile 0 5 268 0 0 5 268

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 242 334 0 -230 082 12 252

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 242 334 0 -230 082 12 252

Sihtfinantseerimisena on kajastatud: 

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (VPK) poolt antud piiranguteta toetus;

2. projektitoetus Läti fondilt “Sabiedribas Lidzdalibas Fonds”;

3. annetused Rahvaalgatusveeb.ee toetuseks. 

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Tulud trükiste müügist 202 983

Ürituste korraldamine 900 7 460

Muu tulu 3 763 826

Kokku tulu ettevõtlusest 4 865 9 269
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Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Uurimis- ja arengukulud 0 8 556

Projekti ürituste ja tegevuste elluviimise kulud 0 1 228

Infotehnoloogiline arendustöö ja riistvara 0 1 052

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
0 10 836

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kuludena on 2017. aastal kajastatud KÜSKist toetust saanud projekti „Kodanike

osaluse igapäevastamine rahvaalgatusveebi kasutajaskonna suurendamisega“ seotud kulud ja reisitoetus Rubi Westendorp'i Tallinna

esinemiseks 16.11.2017. Lisaks ka rahvaalgatus.ee veebi arendamisega seotud sihtotstarbelised kulud.

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 7 488 6 864

Energia 420 496

Elektrienergia 168 190

Soojusenergia 252 306

Veevarustusteenused 73 94

Mitmesugused bürookulud 3 523 3 345

Uurimis- ja arengukulud 16 189 32 663

Lähetuskulud 3 728 455

Koolituskulud 1 565 220

Riiklikud ja kohalikud maksud 1 026 1 142

Tõlke- ja trükiteenused 3 354 27 938

Ürituste korraldamise kulud 6 087 14 628

Info ja PR teenused 2 677 2 051

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 551 14 406

Arvestus- ja auditeerimisteenused 8 016 5 598

Projektijuhtimise teenus 0 25 751

Muud 3 826 6 240

Kokku mitmesugused tegevuskulud 65 523 141 891
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 73 620 90 933

Sotsiaalmaksud 24 497 30 506

Kokku tööjõukulud 98 117 121 439

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Tööjõukulud jagunesid aruandeaastal töövõtu liikide osas järgmiselt:

juhatuse liikme tasud 43 757.- 

töötasud 49 138.-

töövõtulepingute tasud 5 013.-

Sihtasutuses oli keskmiselt, taandatuna täistööajale, 1 juhatuse liige ja 1 töötaja.

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

0 4 000

2018 Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

4 000

 

2017 Saadud laenud

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

4 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 43 757 35 514
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2017.a. lõpul näidatud kohustisena on kajastatud seotud isikult saadud lühiajaline ilma intressita laen, mis tagastati 2018. aasta jaanuaris.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2019

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (registrikood: 90007081) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

GERRIT MÄESALU Juhatuse liige 12.03.2019



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 ning tulemiaruannet, rahavoogude

aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete

kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on

piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru

anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond

peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda

välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see

kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse

oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse,

et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui

avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased

sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis

tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/
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