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Tegevusaruanne

Eesti majanduse arenguid on 2014. aastal iseloomustanud orienteeritus siseturule, mis on tasakaalustanud nõrku väliskeskkonna tingimusi.

2014. aastal kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt 2,1% ja 2013. aastal 1,6%. Kaupade eksport kahanes aasta kokkuvõttes võrreldes

aastataguse ajaga 1,7%. Möödunud aasta lõpu seisuga moodustas EASi klientide eksport 27% Eesti koguekspordist ehk 4,6 miljardit eurot.

Tunnitootlikkus lisandväärtuse kasvu läbi suurenes Eesti ettevõtetel 2013. aastal 3,9%. EASi kliendiportfellis olevate ettevõtete lisandväärtus

töötaja kohta kasvas 2013. aastal 9,5%. Tööstustoodangu kiirem kasv ja veidi optimistlikumad tootmisootused viitavad majandusaktiivsuse

edasisele suurenemisele.

Organisatsioonilised muutused ja tegevused

Möödunud aastal vahetus nii EASi nõukogu kui ka juhatus. EASi nõukokku kuulub alates 2014. aastast seitse liiget (sh kaks ministeeriumi

esindajat) ja sihtasutuse juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse esimees Hanno Tomberg asus tööle juulis ning juhatuse liikmed Sigrid Harjo ja

Indrek Kaju septembris. 2014. aastal töötasime välja ja võtsime vastu EASi uue strateegilise tegevuskava perioodiks 2014-2017. Strateegiat

uuendatakse edaspidi igal aastal, lisades sinna täiendava aasta tegevused.

2014. aastal jätkasime aasta varem sisse viidud organisatsiooni tulemusjuhtimise süsteemi rakendamist, seades uued aastased eesmärgid ning

jälgides nende saavutamist iga kvartali lõpus. 2013. aastaga võrreldes täiendasime tulemusjuhtimise süsteemi, viies eesmärgistamise töötajate

isikliku tasandini. Kõigi töötajatega oleme läbi viinud tulemus- ja arenguvestlused, mille käigus on töötajad saanud hinnangud oma tööle, mis

omakorda on olnud sisendiks töötajate tulemustasu arvutamisel.

Töötasime välja 2014-2020 perioodi nõuetele vastava juhtimiskontrollisüsteemi, mille alusel saime EASile uueks perioodiks tegevusloa.

Koostöös konsultatsioonifirmaga PriceWaterhouseCoopers viisime läbi taotluste ja projektide menetlemise protsessi diagnostika. Diagnostika

eesmärgiks oli tuvastada protsessi kitsaskohad ja leida efektiivsuse tõstmise võimalused. Tulenevalt diagnostika tulemustest oleme algatanud

erinevaid tegevusi, sealhulgas EASi käsiraamatu sisuline ja vormiline uuendamine ning protsesside maja kontseptsiooni loomine.

2014. aasta viimases kvartalis kirjeldasime organisatsiooniüleselt kasutatavad ühtse kliendihalduse põhimõtted. 2015. aastal jätkub töö vastava

infotehnoloogilise lahenduse ärianalüüsi ja lahenduse valikuga ning kliendihaldussüsteemi loomisega.

Organisatsiooni eesmärgid ja näited tegevustest nende saavutamiseks

EASi tegevusaruanne annab ülevaate meie kõige olulisematest tegevustest ja arengutest 2014. aastal. Tegevusaruanne võtab kokku EASi 

strateegilises tegevuskavas paika pandud suunad, eesmärgid ja tegevuspõhimõtted ning annab ülevaate 2014. aasta koondtegevuskavas 

seatud aastastest eesmärkidest.  

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning 

suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks 

riigiks maailmas. 

Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk 

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka*. 

EASi eesmärgid aastatel 2014-2017 

EASi klientide ekspordimaht                                                     3,5 miljardit eurot 

EASi klientide loodud lisandväärtus                                         2 miljardit eurot 

EASi klientide teadus- ja arendustegevuste kulutuste maht     50 miljonit eurot 

EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on loonud        2 000 uut töökohta ning investeerinud 250 miljonit eurot 

Turistide ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt kasvavad     7,5 protsenti 

 

2014. aasta tulemuste järgi ei saa pikaajaliste eesmärkide täitmise kohta veel ülevaadet anda ekspordi, lisandväärtuse ning teadus- ja 

arendustegevuse eesmärkide juures. Andmed esitatakse aastase viitajaga. Küll aga saame tõdeda, et 2017. aastaks seatud eesmärgi juures 

oleme 2014. aastal toonud Eestisse 114 miljoni euro eest investeeringuid ning nende abil on loodud 1214 töökohta. Seega on 

välisinvesteeringute eesmärkide täitmisel 2014. aasta tulemused väga head. Turistide ööbimiste osas seevastu oli 2014. aasta tulemus 

loodetust kehvem ja ööbimised kahanesid 0,3% Venemaa turistide arvu olulisest vähenemisest tingituna teisel poolaastal. 

Alustavate ettevõtete abistamiseks toetasime läbi stardi- ja kasvutoetuse 391 ettevõtet. Lisaks suunasime ettevõtlusega alustajatele mitmeid 

tegevusi, näiteks Ajujahi konkursile laekus 303 ideed, millest 40 paremat jõudsid Ajujahi arenguprogrammi. Väikeettevõtja arenguprogrammi 

läbis 134 inimest 109 ettevõttest. Välja toodud näited on väike osa mõjueesmärgi saavutamisele suunatud tegevustest. 

Välisturgudel nõustasime personaalselt läbi välisesindajate 550 ettevõtet ja ekspordisuunalistel koolitustel osales 917 ettevõtet. 2014. aastal 

avasime uue toetusmeetme - kasvuettevõtja arenguplaan, mille eesmärk on toetada ettevõtjate strateegiliste arenguplaanide elluviimist. 

Avasime taotlemiseks Euroopa Liidu uue toetuste perioodi esimese meetme -  tehnoloogia arenduskeskuste toetuse. Samuti alustasime 2014. 

aastal innovatsiooniosaku uue alammeetme -  arendusosaku väljatöötamist, mille avasime 2015. aasta alguses. 2014. aastal jätkasime
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ettevõtete innovatsiooni- ja tootearendustegevustesse panustamise toetamist. Peale selle tegelesime ettevõtete tootmiskorralduse parandamise,

disainijuhtimise alase nõustamise ja arendustöötajate kaasamise toetamisega. Toimusid mitmed kampaaniad ja messid välisturgudel, mis

meelitasid külastajaid Eestisse sõitma. Piirkondade tervikliku arengu tagamiseks investeerisime 26 miljonit eurot kergliiklusteede ehitamisse,

internetiühenduse parendamisse, gümnaasiumitesse, tööstusaladesse ja paljudesse teistesse tegevustesse, mis aitavad kaasa Eesti terviklikule

arengule. 

*Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2014. aastal 29. kohal. 

EASi eesmärkide juures ei kuva me tänaseks saavutatud tasemeid, sest aastatel 2014-2020 kujuneb EASi portfell teistsugustel alustel. Kui

aastatel 2007-2013 oli toetuse saajate ring lai ja rohkearvuline, siis aastateks 2014-2020 on EASi meetmete suunatus kitsam. See tähendab, et

tulemusi ei saa omavahel võrrelda. 

 

EASi tegevuste kokkuvõte 

 

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas võtsime suuna keskenduda pikaajalistele koolitus- ja nõustamisprogrammidele, kuna kogemustele

tuginedes vajavad ettevõtted enamasti pikemaajalist personaalset tuge koos teadmistega. Taotluste vastuvõtt lõppes mitmes meetmes,  näiteks

arendustöötaja toetusmeetmes, tootmisettevõtete arendustoetuses, stardi- ja kasvutoetuses, teadmiste ja oskuste arendamise toetuse

disainijuhtimise alases nõustamises. Innovatsiooniosakute toetusmeede taasavati augustis. Jätkasime alustavate ettevõtete ja MTÜde

nõustamist läbi maakondlike arenduskeskuste. Tegutsevatele ettevõtjatele suunatud tegevustest jätkasime väikeettevõtja arenguprogrammi ja

Ettevõtluse Auhinna konkursi läbiviimist. Jätkusid tegevused erinevate koostöövõrgustike suunal. 

Rahvusvahelistumise ja ekspordi valdkonnas lisandus ühelt poolt mitmeid olulisi investeeringuid, teisalt laienes pakutavate teenuste ring. 2014.

aastal võtsime senisest oluliselt suuremas mahus vastutuse kõrgeid riigiametnikke saatvate äridelegatsioonide korraldamisel sihtriikidesse, kus

EASil on esindused. Olulisimatena tasub esile tuua näiteks Vabariigi Presidendi visiidi Jaapanisse märtsis; ettevõtlusministri visiidi Hiinasse

juunikuus; ja peaministri visiidi Ameerika Ühendriikidesse detsembris. Aprillis toimus esimene Estonian ICT Week, mis tõi Eestisse nädalaks

kokku IKT sektori ja start-up maastiku koorekihi ning mille raames toimus seeria IKT erinevaid tahke käsitlevaid konverentse, seminare ja muid

üritusi. Aasta teises pooles lükkasime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt koordineeritava riikliku talendipoliitika

tegevuskava osana käima Work in Estonia projekti. Lisaks jätkasime 2015. aasta Milaano EXPO maailmanäituse ettevalmistusi. Juunis avati

uuenenud e-Estonia Showroom, mille põhieesmärk on Eesti e-eduloo viimine maailma. Ekspordi valdkonnas olid olulisemad tegevused mitmetel

messidel Eesti ühisstendide korraldamine ja eksportööride toe laiendamine sihtturgudel. Uue tegevusena alustasime aasta lõpus

Hiina-suunaliste teenuste juurutamisega. Ekspordinõunike teenuseid laiendasime kolmele uuele sihtturule – Hiinasse, Hollandisse ja

Prantsusmaale. 

Turismivaldkonnas keskendusime turismiturunduse suunal lähiturgudelt korduvkülastuste suurendamisele läbi lõpptarbijale suunatud

kampaaniate. Uue tegevusena toimusid koostööprojektid sündmuste korraldajatega, et suurendada Eesti kui reisisihi nähtavust läbi Eestis

toimuvate ürituste. Osalesime mitmetel rahvusvahelistel turismimessidel ning tegime koos turismiesindajatega sihtturgudel koostööd nii

sündmuste korraldamisel kui ka sihtturgudelt pressi- ja tootetutvustusreisidele sobilike osalejate leidmisel. 2014. aasta olulisemaks tegevuseks

oli lisaks eelnevale uue koostöömudeli väljatöötamine koos turismiorganisatsioonide ja ettevõtjatega. Uue mudeli alusel tehakse senisest enam

koostööd ettevõtjatega ning tegevuste läbiviimisel kaasatakse ka ettevõtjate rahaline panus. Samuti töötati välja kõikide sihtturgude

turundusstrateegiad ning ühistegevuskavad partneritega. Turismitoodete arendamise toetusmeetmes avasime pereturismi atraktsioonide

arendamiseks mõeldud taotlusvooru, mille kaudu toetasime Lottemaa rajamist Pärnumaale (avatud edukalt 2014. aasta suvel külastajatele) ning

WOW kogupere elamuskeskust Harjumaal. 

Regionaalarengu valdkonnas jätkasime tegevusi nii elukeskkonna kui ettevõtluskeskkonna arendamise eesmärgil. Elukeskkonna arendamisel

jätkus projektide elluviimine ning uute projektide rahuldamisotsuste tegemine kohalike avalike teenuste arendamise ja linnaliste piirkondade

arendamise meetmetes. Projektide elluviimine jätkus ka gümnaasiumivõrgustiku korrastamise ja internetiühenduste meetmetes. Edukalt viisime

läbi siseriiklikest vahenditest rahastavate programmide taotlusvoorud, sealhulgas väljaspool suuremaid linnapiirkondi rajatavate kergliiklusteede

rajamise eeltaotluste vooru. Ettevõtluskeskkonna suunal jätkasime valdavalt juba rahastatud projektide elluviimisega, kuid tegime ka otsused

kuue uue tööstusala toetamiseks ning BMX-skatepargi rajamiseks Harjumaale (valmib 2015. a oktoobris). Jätkasime kompetentsikeskuste

arendamise meetme elluviimist - 2014. aasta jooksul valmisid kolme kompetentsikeskuse hooned ning jätkati sisuliste tegevuste arendamisega.

2014. aasta lõpus avasime uue toetusmeetme väikesadamate võrgustiku arendamiseks. Oleme alustanud uue perioodi meetmete

väljatöötamisega, fookuses on luua eelduseid ettevõtluse arenguks ja töökohtade lisandumiseks väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

EASi tulemused 2014. aastal

• Ekspordimüügitulu kasvas EASi klientide hulgas 2,3%;

• Ekspordinõunikud teenindasid tasulise teenusena aasta jooksul 42 klienti;

• Välisinvesteeringuid toodi Eestisse 114,1 miljoni euro väärtuses luues 1 214 töökohta;

• Meie kliendiportfellis olevate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta kasvas 9,5%;

• Meie kliendiportfellis olevate ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutused kasvasid 10,6%;

• Alustavate kasvuettevõtete osakaal kõikidest alustavatest toetatud ettevõtetest oli 24,3%;

• Alustavate ettevõtete müügitulu kolm aastat peale asutamist oli portfelli ettevõtetel keskmiselt 196 000 eurot;

• Meie tegevuse kaasabil kasvasid prioriteetsetelt sihtturgudelt turistide ööbimised -0,3%;

• Regionaalarengu valdkonna elukeskkonna suunal oli lõppenud projektidest kasusaajate arv 807 874 inimest;

• Regionaalarengukeskuse väliskliendi tagasiside menetluskvaliteedile oli NPSi metoodika järgi +51 (skaalal -100 kuni +100);

• Regionaalarengu valdkonna ettevõtluskeskkonna suunal lisandus piirkondadesse investeeringuid ja tulu 121%;
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• EASi teeninduskvaliteedile oli väliskliendi tagasiside NPSi metoodika järgi +62 (skaalal -100 kuni +100).

EASi eesmärkide mõõdikud 2015. aastal

• Meie kliendiportfellis olevate ettevõtete ekspordikäive kasvab 3,1%;

• Meie ekspordinõunikud teenindavad tasulise teenusena aasta jooksul 120 klienti;

• Meie tegevuse tulemusena lisandub välisinvesteeringutena Eestisse 70 miljonit eurot, luues 700 töökohta;

• Meie kliendiportfellis olevate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta kasvab 8,1%;

• Meie kliendiportfellis olevate ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutuste maht on 150 miljonit eurot;

• Alustavate kasvuettevõtete osakaal kõikidest alustavatest toetatud ettevõtetest on 25%;

• Meie kliendiportfellis on alustavate ettevõtete müügitulu kolme aasta pärast peale asutamist keskmiselt vähemalt 200 000 €;

• Meie tegevuse kaasabil kasvavad prioriteetsetelt sihtturgudelt turistide ööbimised 1,3%;

• Meie 1 investeeritud euro toob ekspordi valdkonna klientidel kaasa 7 eurot ekspordi kasvu;

• Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise abil toimub vähemalt 33 000 väliskülastajate ööbimist;

• Regionaalarengu valdkonna elukeskkonna suunal on lõppenud projektidest kasusaajaid 1,14 miljonit inimest;

• Meie väliskliendi tagasiside EASi teeninduskvaliteedile on NPSi metoodika järgi üle +40-e (skaalal -100 kuni +100).
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EAS 2014.a. koondeelarve täitmine seisuga 31.12.14 (eurodes) 

Eelarve alajaotuse nimetus
 2014.

eelarve 

 2014.

täitmine 

 2014.

jääk* 

 2014.

täitmise

määr 

1. KULUDE KATTEALLIKAD KOKKU 70 297 564 74 937 847 4 640 283 106,6%

1.1. Sihtfinantseerimise vahendid 29 591 253 27 715 215 -1 876 038 93,7%

1.1.1. sh. uus halduskulude eraldis 4 776 459 4 760 816 -15 643 99,7%

1.1.2. sh. eelmiste perioodide tulem 619 829 0 -619 829 0,0%

1.1.3. sh. tehniline abi 2 967 405 2 406 433 -560 973 81,1%

1.1.4. sh. eraldised riigieelarvest 21 227 559 20 547 966 -679 594 96,8%

1.2. Sihtotstarbelised tulud 3 859 993 3 945 311 85 318 102,2%

1.3. Halduslepingu alusel lubatud otsustusmaht 36 734 700 43 217 125 6 482 425 117,6%

1.4. Muud kulude katteallikad 111 619 60 196 -51 422 53,9%

      

2. KULUD KOKKU 69 529 538 74 641 844 -5 112 306 107,4%

2.1. Halduskulud 4 959 932 4 209 493 750 439 84,9%

2.2. Põhitegevuskulud 64 569 605 70 432 351 -5 862 745 109,1%

      

3. INVESTEERINGUD KOKKU 768 027 296 004 472 023 38,5%

3.1. Halduskulud 415 000 205 555 209 445 49,5%

3.2. Põhitegevuskulud 353 027 90 449 262 578 25,6%

      

* jääk  (kulude katteallikad: "+" eelarve ületatud; "-" eelarve täitmata; kulud ja investeeringud: "+" vaba raha eelarve täitmiseks; "-"

eelarve täitmine suurem kui planeeritud)
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 41 419 082 47 866 506 2

Nõuded ja ettemaksed 19 565 648 18 287 572 3

Kokku käibevara 60 984 730 66 154 078  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 9 404 211 414 3

Materiaalne põhivara 178 893 362 866 5

Immateriaalne põhivara 594 464 1 036 760 6

Kokku põhivara 782 761 1 611 040  

Kokku varad 61 767 491 67 765 118  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 15 857 822 17 369 308 8

Eraldised 24 093 24 093  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 38 487 034 42 295 497 16

Kokku lühiajalised kohustused 54 368 949 59 688 898  

Pikaajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 9 404 819 8

Kokku pikaajalised kohustused 9 404 819  

Kokku kohustused 54 378 353 59 689 717  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 8 075 401 8 989 678  

Aruandeaasta tulem -686 263 -914 277  

Kokku netovara 7 389 138 8 075 401  

Kokku kohustused ja netovara 61 767 491 67 765 118  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 95 255 784 131 112 087 16

Tulu ettevõtlusest 3 924 13 827 10

Muud tulud 26 984 20 095  

Kokku tulud 95 286 692 131 146 009  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 978 606 -13 151 347 11

Jagatud annetused ja toetused -72 623 764 -108 219 921 17

Mitmesugused tegevuskulud -2 147 422 -2 131 808 12

Tööjõukulud -8 401 624 -7 651 172 13

Põhivara kulum ja väärtuse langus -835 211 -915 889 5,6

Kokku kulud -95 986 627 -132 070 137  

Põhitegevuse tulem -699 935 -924 128  

Muud finantstulud ja -kulud 13 672 9 851  

Aruandeaasta tulem -686 263 -914 277  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -699 935 -924 128  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 835 211 915 889 5,6

Kasum (kahjum) põhivara müügist -32 938 0 5

Muud korrigeerimised 0 8 860  

Kokku korrigeerimised 802 273 924 749  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 397 760 833 126  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -5 273 341 2 894 555  

Laekunud intressid 94 237 9 908  

Makstud intressid -24 351 -9 908  

Kokku rahavood põhitegevusest -6 498 877 3 728 302  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -328 994 -331 375  

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 120 000 0 5

Antud laenude tagasimaksed 257 959 2 378  

Laekunud intressid 2 488 187  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 51 453 -328 810  

Kokku rahavood -6 447 424 3 399 492  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 47 866 506 44 467 014  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 447 424 3 399 492  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 41 419 082 47 866 506 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 8 989 678 8 989 678

Aruandeaasta tulem -914 277 -914 277

31.12.2013 8 075 401 8 075 401

Aruandeaasta tulem -686 263 -686 263

31.12.2014 7 389 138 7 389 138
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise

tavaga. Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele

tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on lähtunud tulemiaruande koostamisel Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 14. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2014. aasta raamatupidamise aastaaruandes on muudetud lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad ning lisa 17 Jagatud annetused ja

toetused esitusviisi - informatsioon on kajastatud EASi strateegilises tegevuskavas nimetatud põhitegevusvaldkondade lõikes. 2013. aasta

vastavad näitajad lisas 9 ja 17 on viidud võrreldavaks 2014. aasta näitajatega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, välispankades ja riigikassas hoitavaid vahendeid.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude

leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste

kohustuste saldode muutused. Investeerimis- ja finantseerimistegevused on kajastatud otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud

Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu

ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse 

korrigeeritud soetusmaksumuses, see on nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused ja tagasimaksed. Ostjatelt laekumata arved 

on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades 

teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Allahindlus kajastatakse bilansis kirjel “Nõuded ja ettemaksed” ning tulemiaruandes 

kirjel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud". Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist 

kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

 

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud 

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 

nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

 

Ettemakstud toetuste osas arvestatakse rakendusperioodiks aastaid 2007-2013 ja kajastatakse lühiajaliste nõuete grupis. 

 

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, 

arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. 

 

Laenunõudeid kajastatakse vastavalt tasumise tähtaja järgi lühi- ja pikaajalistena. Lühiajalisteks loetakse nõudeid järelejäänud tähtajaga kuni 12 

kuud bilansipäevast. Järgneval  aruandeperioodil laekuvad nõuded on kajastatud bilansireal “Nõuded ja ettemaksed". Laenunõuded 

on klassifitseeritud  lühi- ja pikaajalisteks lähtuvalt laenulepingutes sätestatud tagasimaksmise tähtaegadele. 

 

Laenunõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Laenunõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi 

hinnates laenukliendi maksekäitumist ja majanduslikku seisukorda. Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded on bilansis allahinnatud 

tõenäoliselt laekuva summani. Lootusetud laenunõuded on bilansist välja kantud.
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Pikaajalised intressi mitteteenivad maakondlikele arenduskeskustele 2009. a antud laenud (sihtotstarbelised eraldised) kajastatakse

nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 6% aastas. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse sihtasutuse enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2 000 eurost.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni

väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. 

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 ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse

põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).

Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

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

selle kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuses ei kapitaliseerita nende maksumusse käibemaksu ja muid tagasisaamisele

mittekuuluvaid makse ja lõive (välja arvatud tööjõukuludelt arvestatud maksud).

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

kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    2 000 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned, rajatised 20-33 aastat

Masinad ja seadmed 3-12 aastat

Sõidukid ja transpordivahendid 4-5 aastat

Kontorimööbel ja muu inventar 2-5 aastat

Arvutustehnika 2-4 aastat

Muu põhivara 2-5 aastat

Tarkvara, patendid, litsentsid ja

muu immateriaalne põhivara
2-20 aastat

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude

esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav

väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem.

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib

olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara

bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisena.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse renditehingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. 

Muud renditehingud kajastatakse kasutusrendina. 

 

Rentniku raamatupidamises kajastatakse kapitalirenti bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või
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rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse

vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. 

 

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara

eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Sihtasutus kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui sihtasutusel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline

või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldiste kajastamisel

bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. 

Tingimuslikuks kohustuseks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei

saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Annetused ja toetused

Toetustena käsitletakse sihtasutuse poolt saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning 

sihtasutuse poolt antud vahendeid (antud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. 

 

Toetused jagatakse järgmisteks liikideks: 

1) sihtfinantseerimine - teatud sihtotstarbel ning sageli lisaks muudel tingimustel saadud ja antud toetused, sh füüsilistele isikutele 

ettevõtluseks. Sihtfinantseerimise liigid on: 

a) kodumaine sihtfinantseerimine - residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud ja neile antud sihtfinantseerimine, v.a nende 

kaudu vahendatud välismaine sihtfinantseerimine; kodumaise sihtfinantseerimise eriliik on välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine - 

toetus, mida Eesti avaliku sektori üksus annab lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välismaisele sihtfinantseerimisele, kuna toetuse 

saamise tingimused näevad ette Eesti avaliku sektori kaasfinantseerimise teatud ulatuses toetuse kogumahust; kaasfinantseerimine võib 

sealjuures toimuda kas rahalise toetuse andmisena või avaliku sektori üksuse tegevuskulude kaasfinantseerimiseks arvestamisena; 

b) välismaine sihtfinantseerimine - mitteresidentidelt, sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud sihtfinantseerimine. Eesti liitumise 

järel Euroopa Liiduga on sihtasutus üheks Euroopa Liidu struktuurfondide rakendusüksuseks Eestis.; 

2) mittesihtotstarbeline finantseerimine - ilma sihtotstarvet määramata ja eritingimustega sidumata juriidilistele isikutele antud toetused, 

mida toetuse saaja kasutab oma äranägemisel. 

 

Toetuste kajastamise üldpõhimõtted 

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei 

kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse 

sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. 

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude 

ja kulude arvelevõtmise kuupäeval vastavuses eelpool tooduga.  

 

Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt tingimuslike 

kohustuste ja nõuetena bilansivälistel kontodel. Antud sihtotstarbeliste toetuste üle arvestuse pidamisel loetakse bilansivälise kohustuse 

tekkimise hetkeks esitatud toetuse taotluse osas tehtud positiivset finantseerimisotsust. 

 

Sihtfinantseerimise andjad ja vahendajad kajastavad antud ja vahendatud sihtfinantseerimist kuludes (vahendajad ka tuludes) samades 

perioodides kui toetuste saajad. Põhivara sihtfinantseerimise andmist ja vahendamist kajastatakse kuludes (vahendajad ka tuludes) 

sellel perioodil, millal toetuse saaja kajastab põhivara soetamise. 

 

Riigieelarvest ettemaksena saadud sihtfinantseerimise summad kajastatakse bilansis kohustusena real “ Sihtotstarbelised tasud, annetused, 

toetused”. Nõue riigieelarve vastu võetakse üles sihtfinantseerimise vahendite osas juhul, kui kulutused on tehtud või toetuse saaja poolt 

esitatud maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid sihtfinantseerimise summad on sihtasutusele veel laekumata. Toetuse saajale ettemaksena 

ülekantud toetus kajastatakse ettemakstud tulevaste perioodide toetusena kuni on täidetud toetuse saamise tingimused.
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Lähtuvalt tegevuskulude sihtfinantseerimise põhimõtetest kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest alles tekkepõhiste kulude

tekkimisel, vähendades vastavas summas bilansikirjet "Sihtotstarbelised tasud, annatused, toetused”. 

 

 

Tegevuskulude sihtfinantseerimine 

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel

kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline

toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. 

 

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise

summa kajastatakse sihtfinantseerimiste tuluna põhivara soetamise perioodis. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse soetatud vara kasuliku

eluea jooksul. 

 

Sihtfinantseerimise vahendamine 

Sihtasutus sihtfinantseerimise vahendajana kajastab sihtfinantseerimist tekkepõhise printsiibi järgi oma tuludes ja kuludes. 

Kui sihtfinantseerimiseks saadud rahalised vahendid kantakse vahendajale, kajastab vahendaja seda kuni tulu ja kulu kajastamise

perioodi saabumiseni saadud ettemaksena. Kui vahendaja kannab toetuse saajale raha üle ettemaksena, kajastab ta seda toetuse saajale antud

ettemaksena. Kui vahendaja aktsepteerib toetuse saaja aruande tehtud kulutuste osas, kajastab ta toetuse saaja kulutuste tegemisega

samas perioodis tulu toetuse andjalt ja kulu toetuse saajale ning võtab arvele kas nõude toetuse andja vastu või vähendab toetuse

andjalt saadud ettemakset ja võtab arvele kohustuse toetuse saaja ees või vähendab toetuse saajale antud ettemakset. 

Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees saaja-poolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, võtab

vahendaja lepingu rikkumise selgumisel arvele tagasinõude toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustuse toetuse andja ees.

Ühtlasi vähendatakse saadud toetuste tulu ning antud toetuste kulu. 

 

Mitterahaline sihtfinantseerimine 

Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse

sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja hankijale

(välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või

vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt). Avalikku sektorisse kuuluvad vahendajad on kohustatud

sihtfinantseerimise ülekandmisel hankijale informeerima toetuse saajat maksetaotluse aktsepteerimisest, toetuse kuludes kajastamise perioodist

ja ülekandest hiljemalt ülekande tegemisele järgneva kuu 5. kuupäevaks. 

Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja

teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta. 

 

Laenude andmiseks võetud kohustust (finantseerimisotsuse tegemisel) kajastatakse kuni laenu väljamaksmiseni bilansivälistel kontodel.

Peale laenu väljamaksmist kajastatakse laenunõue lühi- ja pikaajalise nõudena laenusaaja vastu ja sihtfinantseerimise kohustusena

bilansikirjel “Võlad ja ettemaksed”. Laenu põhiosa laekumisel vähendatakse kohustust bilansikirjel “Võlad ja ettemaksed” suurendades

sama summa võrra bilansikirjet “Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused”. 

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kaupade ja teenuste müük on sihtasutuse kõrvaltegevus ning tulemiaruandes on ettevõtlusega seotud tulud ja kulud esitatud netosummana real

“Tulu ettevõtlusest".

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

Tööjõukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati. Tööjõukuludega seotud maksukulu kajastatakse tekkepõhiselt selles

perioodis, mille eest need olid arvestatud.

Kasutamata puhkepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas bilansipäeva lõpu seisuga.

Hüvitisi töölepingu lõpetamisel kajastatakse kuluna kohustuse tekkimise hetkel. Lõpparve väljamakse toimub töölepingu lõppemise viimasel

kuupäeval.

Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid. Tegevuskulud jaotatakse kahte gruppi: sihtotstarbeliselt

finantseeritud toetusskeemide ja programmide rakenduskulud ning administratiivsed tegevuskulud.
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Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks nõukogu liikmeid, sihtasutuse juhatust, loetletud isikute lähisugulasi ja nende olulise mõju või

kontrolli all olevaid ettevõtteid.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on

korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud

lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse

mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Riigikassa 31 941 633 40 974 250

Arvelduskontod välispankades 17 860 151 827

Arvelduskontod struktuuritoetuste kasutamiseks 9 459 589 6 740 429

Kokku raha 41 419 082 47 866 506

Rahandusministeeriumi e-riigikassa arvelduskontode jääkidelt arvestatud intresside keskmine intressimäär 2014.aastal oli 0% (2013 0%).
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 20 038 20 038 0  

Ostjatelt

laekumata arved
20 038 20 038 0  

Muud nõuded 610 999 601 595 9 404  

Laenunõuded 14 446 5 042 9 404  

Intressinõuded 596 553 596 553 0  

Ettemaksed 903 235 903 235 0  

Tulevaste

perioodide kulud
881 244 881 244 0  

Muud makstud

ettemaksed
21 991 21 991 0  

Ettemakstud toetused 5 541 415 5 541 415 0 15

Saamata

sihtfinantseerimine
11 542 450 11 542 450 0 16

Tagasinõuded toetuste

siht- ja

kaasfinantseerimise

vahendamisest

956 915 956 915 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
19 575 052 19 565 648 9 404  

 

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 8 123 8 123 0  

Ostjatelt

laekumata arved
8 123 8 123 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 989 1 989 0 4

Muud nõuded 540 927 329 513 211 414  

Laenunõuded 214 794 3 380 211 414  

Intressinõuded 326 133 326 133 0  

Ettemaksed 705 168 705 168 0  

Tulevaste

perioodide kulud
676 660 676 660 0  

Muud makstud

ettemaksed
28 508 28 508 0  

Ettemakstud toetused 4 516 705 4 516 705 0 15

Saamata

sihtfinantseerimisvahendid
11 455 304 11 455 304 0 16

Tagasinõuded toetuste

siht- ja

kaasfinantseerimise

vahendamisest

1 270 770 1 270 770 0  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
18 498 986 18 287 572 211 414  
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31.12.2014 seisuga olid laenunõuete tähtajad vahemikus 2015-2018 (31.12.2013 2014-2015) ja intressimäärad vahemikus 1%-3% (31.12.2013:

3%-6%). Laenunõuete alusvaluuta on euro.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 0 60 238 0 72 974

Üksikisiku tulumaks 0 95 857 292 99 051

Erisoodustuse tulumaks 0 51 559 0 56 071

Sotsiaalmaks 0 193 718 528 198 709

Kohustuslik kogumispension 0 9 027 32 7 939

Töötuskindlustusmaksed 0 14 409 48 13 946

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 6 261 1 089 9 385

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 431 069 1 989 458 075
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2012  

Soetusmaksumus 811 211 218 1 118 005 1 118 005 45 132 1 375 166

Akumuleeritud kulum 0 -110 887 -579 858 -579 858 -45 132 -735 877

Jääkmaksumus 811 100 331 538 147 538 147 0 639 289

  

Ostud ja parendused 0 0 18 245 18 245 0 18 245

Muud ostud ja parendused   18 245 18 245 0 18 245

Amortisatsioonikulu 0 -10 560 -284 108 -284 108 0 -294 668

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 811 211 218 1 052 333 1 052 333 39 075 1 303 437

Akumuleeritud kulum 0 -121 447 -780 049 -780 049 -39 075 -940 571

Jääkmaksumus 811 89 771 272 284 272 284 0 362 866

  

Ostud ja parendused 0 0 17 641 17 641 86 102 103 743

Muud ostud ja parendused   17 641 17 641 86 102 103 743

Amortisatsioonikulu 0 -3 520 -174 784 -174 784 -22 350 -200 654

Müügid -811 -86 251 0 0 0 -87 062

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 0 0 1 069 974 1 069 974 125 178 1 195 152

Akumuleeritud kulum 0 0 -954 833 -954 833 -61 426 -1 016 259

Jääkmaksumus 0 0 115 141 115 141 63 752 178 893

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2014 2013

Maa 811 0

Ehitised 119 189 0

Kokku 120 000 0

Aruandeaastal müüdi Jõhvis asuv kinnisvara müügihinnaga 120 000 eurot. 
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Lisa 6 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2012  

Soetusmaksumus 2 822 310 2 822 310

Akumuleeritud kulum -1 458 776 -1 458 776

Jääkmaksumus 1 363 534 1 363 534

  

Ostud ja parendused 294 447 294 447

Amortisatsioonikulu -621 221 -621 221

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 3 107 682 3 107 682

Akumuleeritud kulum -2 070 922 -2 070 922

Jääkmaksumus 1 036 760 1 036 760

  

Ostud ja parendused 192 261 192 261

Amortisatsioonikulu -624 738 -624 738

Mahakandmised -9 819 -9 819

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 3 208 133 3 208 133

Akumuleeritud kulum -2 613 669 -2 613 669

Jääkmaksumus 594 464 594 464

2014. aastal kanti maha põhivara soetusmaksumusega 91 809 eurot (2013: 9 075 eurot), mille jääkmaksumus moodustas 9 819 eurot

(2013: 0 eurot).
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Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2014 2013

Kasutusrendikulu 775 450 893 510

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2014 31.12.2013

12 kuu jooksul 503 662 490 956

1-5 aasta jooksul 1 491 588 1 836 791

Üle 5 aasta 0 497 484

EAS-l on sõlmitud Riigi Kinnisvara AS (31.03.2009) Tallinna kontori büroopindade üürileping kümneks aastaks, üüripinna suurus 3250

m2, igakuine üürisumma 34th eurot, mis sisaldab kinnisvara haldamist, omanikukohustusi, ehitus-, remondi- ja rekonstrueerimistöid. Lisaks on

EAS sõlminud rendilepingud Tartu kontori büroopinna ja autode  kasutamiseks.
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 833 221 833 221 0 0  

Võlad töövõtjatele 647 885 647 885 0 0  

Maksuvõlad 431 069 431 069 0 0 4

Muud võlad 675 900 675 900 0 0  

Intressivõlad 674 755 674 755 0 0  

Muud viitvõlad 1 145 1 145 0 0  

Saadud ettemaksed 27 300 27 300 0 0  

Muud saadud

ettemaksed
27 300 27 300 0 0  

Siht- ja

kaasfinantseerimisega

seotud kohustused

toetuse saajale

13 237 405 13 237 405 0 0  

Laenutegevuseks

saadud

sihtfinantseerimine

14 446 5 042 9 404 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
15 867 226 15 857 822 9 404 0  

 

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 1 444 786 1 444 786 0 0  

Võlad töövõtjatele 262 162 262 162 0 0  

Maksuvõlad 458 075 458 075 0 0 4

Muud võlad 337 230 337 230 0 0  

Intressivõlad 337 230 337 230 0 0  

Saadud ettemaksed 6 000 6 000 0 0  

Muud saadud

ettemaksed
6 000 6 000 0 0  

Siht- ja

kaasfinantseerimisega

seotud kohustused

toetuse saajale

14 857 675 14 857 675 0 0  

Laenutegevuseks

saadud

sihtfinantseerimine

4 199 3 380 819  

Kokku võlad ja

ettemaksed
17 370 127 17 369 308 819 0  
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Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Tingimuslikud kohustused   

Ettevõtluse ja innovatsioonivaldkond 34 408 365 51 153 955

Turismivaldkond 3 595 568 10 823 905

Regionaalarengu valdkond 32 495 096 33 002 364

Phare projektide kaasfinantseerimine 440 796 440 796

Kokku tingimuslikud kohustused 70 939 825 95 421 020

Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohutusi ja sihtfinantseerimise nõudeid kajastatakse eelnevalt tingimuslike nõuete ja

kohustustena bilansivälistel kontodel. Antud sihtotstarbeliste toetuste üle arvestuse pidamisel loetakse bilansivälise kohustuse tekkimise hetkeks

esitatud toetuse taotluse osas tehtud positiivset finantseerimisotsust.

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Tulu messipindade vahendamisest 179 724 38 224

Tulu seminaride läbiviimisest 920 54 115

Tulu üüridest ja kommunaalkulude vahendamisest 3 925 13 806

Muu müügitulu 8 591 221

Tulu ekspordipartnerite otsingust 22 000 4 000

Müügikulud kokku -211 236 -96 539

Kokku tulu ettevõtlusest 3 924 13 827

Müügitulu on kajastatud netotuluna, kuna tegemist on mittepõhitegevusest tulenevate tulude ja kuludega ning ei ole eraldivõetuna olulised.
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Energia 30 219 24 779

Elektrienergia 11 048 6 016

Soojusenergia 5 204 2 531

Kütus 13 967 16 232

Transpordikulud 40 505 68 340

Üür ja rent 257 758 211 643

Mitmesugused bürookulud 1 927 253 2 010 906

Uurimis- ja arengukulud 1 337 490 1 254 530

Lähetuskulud 588 695 628 856

Koolituskulud 88 578 57 006

Riiklikud ja kohalikud maksud 1 882 560 2 072 093

Info - ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 328 517 323 158

Ürituste korraldamisega seotud kulud 4 221 337 5 670 156

Koolitustega seotud kulud 1 278 751 829 895

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -3 057 -15

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
11 978 606 13 151 347

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 430 367 445 736

Energia 100 864 108 863

Elektrienergia 59 134 56 072

Soojusenergia 25 206 25 709

Kütus 16 524 27 082

Mitmesugused bürookulud 498 298 514 955

Uurimis- ja arengukulud 15 126 18 685

Lähetuskulud 18 028 16 598

Koolituskulud 91 460 78 509

Riiklikud ja kohalikud maksud 449 957 434 790

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -32 692 7 060

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 499 552 397 943

Sõidukite majandamiskulud 76 462 108 669

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 147 422 2 131 808
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 6 273 555 5 726 438

Sotsiaalmaksud 1 935 694 1 761 800

Töötuskindlustusmakse 56 083 50 742

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 136 292 112 192

Kokku tööjõukulud 8 401 624 7 651 172

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 276 273

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 77 884

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

26 966 0

2014 Ostud Müügid Antud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

286 120 1 820 21 090

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

22 702 0 0
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2013 Ostud Müügid Antud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

270 612 2 227 0

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

5 225 3 000 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 179 421 188 428

Juhatuse liikmetele sõiduautode kulude hüvitamine 6 912 19 542

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik (asutaja õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).

Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel Sihtasutuse algatusel enne juhatuse liikme volituse tähtaja möödumist makstakse juhatuse  liikmele

lahkumiskompensatsiooni tema kahe kuupalga ulatuses. Kompensatsiooni ei maksta kui tagasikutsumise põhjuseks on juhatuse liikme

poolne lepingu rikkumine või muu tegu, mille tagajärjeks on usalduse kaotus.

Aruandeperioodil on juhatusele arvestatud tasusid summas 142 147 eurot (2013: 135 754 eurot) ja nõukogule 37 274 eurot

(2013: 52 674 eurot).

Tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende valitseva või olulise mõju all olevate ettevõtjatega

Aruandeperioodil tehti rahastamisotsuseid tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende valitseva või olulise mõju all olevate ettevõtjate

kasuks summas 135 500 eurot (2013: 42 984 eurot). Aruandeperioodil on tekkepõhiselt kajastatud eelpool nimetatud seotud osapooltele antud

toetuseid summas 224 516 eurot (2013: 974 180 eurot) ja siht- ning kaasfinantseerimisega seotud kohustusi nimetatud seotud osapooltele

kui toetuse saajatele 31.12.2014 seisuga 0 eurot (2013: 9 064 eurot). Teenuste ost nimetatud seotud osapooltelt on aruandeperioodil 

286 120 eurot (2013: 270 612 eurot) ning teenuste ostuga seotud kohustusi nimetatud seotud osapooltele 31.12.2014 seisuga on 0 eurot 

( 2013: 68 820 eurot). Teenuste müük nimetatud seotud osapooltele on aruandeperioodil 1 820 eurot (2013: 2 227 eurot).

Tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedaste pereliikmete ning nende valitseva või olulise mõju all olevate ettevõtjatega

Aruandeperioodil tehti rahastamisotsuseid tegev-ja kõrgema juhtkonna lähedaste pereliikmete ning nende valitseva või olulise mõju all olevate

ettevõtjate kasuks summas 0 eurot (2013: 3 185 749 eurot). Aruandeperioodil on tekkepõhiselt kajastatud eelpool nimetatud seotud osapooltele

antud toetuseid summas 0 eurot (2013: 855 561 eurot). Teenuste ost nimetatud seotud osapooltelt on aruandeperioodil 22 702 eurot 

(2013: 5 225 eurot). Teenuste müük nimetatud seotud osapooltele on aruandeperioodil 0 eurot (2013: 3 000). 

Antud toetused kajastuvad tulemiaruande kirjel "Jagatud annetused ja toetused", siht- ja kaasfinantseerimisega seotud kohustused kajastuvad

bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed", teenuste ost kajastub tulemiaruande kirjetel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud"

ja "Mitmesugused tegevuskulud", teenuste ostmisega seotud kohustused kajastuvad bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed", teenuste

müük kajastub tulemiaruande kirjel "Tulu ettevõtlusest".
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Lisa 15 Ettemakstud toetused toetusskeemide lõikes

 2014 2013

Kohalikud toetused   

Hasartmängumaksust regionaalsete toetuste programm 341 643 345 837

Kohaliku omaalgatuse programm 2 500 106 590

Setomaa arengu programm 74 033 105 357

Hajaaasustuse veeprogramm 6 754 33 118

Peipsiveere arengu programm 37 484 2 647

Kiviõli seiklusturismi keskuse sihtfinantseerimise programm 110 000 110 000

Hajaasustuse programm 1 459 030 1 025 052

Väikesaarte programm 88 396 0

Struktuurfondide toetused 2007-2013   

Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning

teadlikkuse arendamise programm 
5 733 8 581

MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamine 5 917 3 157

Kohalike avalike teenuste arendamine 0 0

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine 270 000 442 911

Üleriigile tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide toetamine 284 629 657 291

Kompetentsikeskuste arendamise toetusskeem 2 702 841 1 645 513

Rahvusvaheliste spordiürituste toetus 7 633 30 651

Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine 144 822 0

Kokku 5 541 415 4 516 705
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Lisa 16 Sihtotstarbelised vahendid

 2014 2013

Sihtfinantseerimise kasutamata vahendid perioodi algul 42 295 497 39 738 242

Nõue riigieelarve vastu perioodi algul 11 455 304 11 541 978

Sihtfinantseerimine   

Eesti Vabariigi valitsuselt toetuste vahendamiseks ja tegevuskulude

sihtfinantseerimiseks saadud vahendid
15 704 026 20 988 714

Eesti Vabariigi valitsuselt hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja

puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide sihtfinantseerimiseks

saadud vahendid

2 942 159 2 722 304

Horisontaalse tehnilise abi vahendid 2 348 055 2 639 967

Euroopa Liidu Struktuurfondid 75 645 767 104 372 190

Saadud struktuurfondide kaasfinantseerimise vahendid 923 049 1 066 375

Muude projektide finantseerimine 460 340 666 168

Vahendite tagastamine riigieelarvesse -5 128 424 0

Norra 446 674 2 678 941

Sihtfinantseerimisvahendid kokku 93 341 646 135 134 658

Muud laekumised   

Laekunud antud laenude tagasimaksetest 22 775 2 378

Muudest allikatest laekunud vahendid 26 653 0

Laekunud sihtfinantseerimine kokku 93 391 074 135 137 036

Kasutamine   

Toetuste vahendamine ja tegevuskulude sihtfinantseerimine 95 255 784 131 112 087

Lootusetute ja ebatõenäoliste tagasinõuete hindamise tulemusel struktuurfondi

vahendite kohustuse vähendamine
2 030 899 1 386 743

Laenude korrigeerimine (RV 21) 0 -5 723

Kasutamine kokku 97 286 683 132 493 107

Sihtfinantseerimise kasutamata vahendid perioodi lõpul 38 487 034 42 295 497

Nõue riigieelarve vastu perioodi lõpul 11 542 450 11 455 304

   

 2014 2013

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 12 719 339 11 876 948

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 39 677 103 50 447 106

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 9 060 688 9 088 602

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 33 798 654 59 699 431

Toetuste vahendamine ja tegevuskulude sihtfinantseerimine 95 255 784 131 112 087
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Lisa 17 Jagatud annetused ja toetused

Jagatud annetused ja toetused   

 2014 2013

Ettevõtluse ja innovatsioonivaldkond 24 631 141 41 812 595

Turismivaldkond 8 868 201 7 337 867

Regionaalarengu valdkond 39 124 422 59 069 459

Kokku 72 623 764 108 219 921

 sh kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 692 826 3 927 692

 sh välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 26 426 801 35 879 427

 sh kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 8 705 483 8 860 890

 sh välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 33 798 654 59 551 912



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2015

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood: 90006006) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

INDREK KAJU Juhatuse liige 17.04.2015

SIGRID HARJO Juhatuse liige 17.04.2015

HANNO TOMBERG Juhatuse esimees 17.04.2015



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus nõukogule

Oleme auditeerinud kaasnevat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014,

tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis

sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus finantsseisundit

seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Laile Kaasik

Vandeaudiitor, litsents nr 511

BDO Eesti AS

Tegevusluba nr 1

A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316

17.04.2015



Audiitorite digitaalallkirjad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood: 90006006) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LAILE KAASIK Vandeaudiitor 17.04.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6279700

Faks +372 6279701

E-posti aadress eas@eas.ee


