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Tegevusaruanne
Eesti majandust jäid 2015. aastal iseloomustama eelneva paari aasta suundumused. Välisnõudlus on püsinud nõrk,
mis tuleneb suuresti Eestile oluliste kaubanduspartnerite raskest majanduslikust seisundist. Kaupade ekspordi
maht kahanes võrreldes 2014. aastaga 3,8% ning jäi alates 2011. aastast esimest korda alla 12 miljardi euro piiri.
Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas 2015. aastal esialgsetel andmetel 1,2%, toetudes peamiselt
sisenõudlusele. EASi kliendiportfelli eksport 2014. aastal moodustas 49,8% koguekspordist. Teenuste ja kaupade
kogueksport oli 2014. aastal 17,4 miljardit eurot ning EASi kliendiportfelli (viie aasta portfell) osa vastavalt 8,7
miljardit eurot. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta oli Eesti ettevõtetel 2014. aastal 3,1%. EASi kliendiportfellis
olevate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta kasvas 2014. aastal 5,3%.
Organisatsiooni eesmärgid ja mõned näited tegevustest nende saavutamiseks
Meie tegevuse peamine eesmärk on ühiskondliku heaolu kasv, lähtudes seejuures viiest strateegilisest
mõjueesmärgist:
Eesti ettevõtete suurem ekspordivõimekus ja rahvusvahelistumine;
Ettevõtete suurem tootearendus- ja tehnoloogiline võimekus;
Rohkem jätkusuutlikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtjaid;
Suuremad turismitulud;
Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.
Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk
Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka1.
EASi eesmärgid aastatel 2014-2017
EASi klientide ekspordimaht

Tulemused
3,5 miljardit eurot

4,9 miljardit eurot

EASi klientide loodud lisandväärtus

2 miljardit eurot

1,2 miljardit eurot

EASi klientide teadus- ja
arendustegevuste kulutuste maht

50 miljonit eurot

63,6 miljonit eurot

2 000 uut töökohta ning
investeerinud 250 miljonit
eurot

2163 uut töökohta ja
investeerinud 220 miljonit
eurot

7,5 protsenti

-1,5 protsenti

EASi abil Eestisse toodud
välisinvesteeringud on loonud2
Turistide ööbimised prioriteetsetelt
sihtturgudelt kasvavad

Pikaajaliste eesmärkide juures saame ekspordi, lisandväärtuse ning teadus- ja arendustegevuse juures vaadata
2014. aasta tulemusi, kuna andmeid esitatakse üheaastase viitajaga. EASi klientide ekspordimaht 2014. aastal oli
4,9 miljardit ning lisandväärtus 1,2 miljardit eurot. Lisandväärtuse osas liigume eesmärgile lähemale kavandatust
aeglasemalt, samas keskmine lisandväärtus töötaja kohta ületab meie klientidel Eesti keskmist 18%. Teadus- ja
arendustegevuste puhul oli EASi klientide kulutuste maht 63,6 miljonit eurot ja see ületas seatud eesmärgi.
Välisinvesteeringute ja prioriteetsete turgude turistide ööbimiste puhul saame anda järelvaatliku hinnangu 2014.
aastale ja 2015. aastale, mille puhul mõõdame tulemusi kumulatiivselt. Välisinvesteeringute abil loodud töökohtade
arvu eesmärgi oleme kahe aastaga juba täitnud ning väga lähedal oleme ka Eestisse toodud välisinvesteeringute
2017. aasta eesmärgile. Turistide ööbimiste eesmärgist oleme kaugemal Venemaa ja Soome turistide arvu olulise
vähenemise tõttu. 2015. aastal kahanes ööbimiste arv 1,5%.
Organisatsioonilised muutused ja tegevused
2015. aastal olid meie tegevused peamiselt keskendunud uue struktuurivahendite perioodi avanemisele, mille
tulemusel avasime 20 meedet. See tähendas nii erinevate meetmete väljatöötamist kui ka sellega seotud mitmeid

1

Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2015. a
30. kohal.
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Tegemist on aastate lõikes kumulatiivsete näitajatega ning esitatud on 2014. ja 2015. aasta liidetud tulemus.

protsessimuudatusi. Uue struktuurivahendite perioodiga seoses tuli kasutusele võtta uus tööprotseduuride
kirjeldus, mis tõi kaasa menetlemises mitmeid muudatusi. 2015. aasta lõpuks valmis ka menetlustähtaegade
aruanne, mis aitab edaspidi rohkem tähelepanu pöörata menetluse efektiivsuse jälgimisele. 2015. aastal
uuendasime EASi protsesside käsiraamatut ja lõime ülevaatliku „protsesside maja.“
Sügisel uuendasime EASi strateegilise tegevuskava perioodiks 2015-2018. Jätkasime kliendihalduse
põhimõtete juurutamist ja kliendihaldurite arendamist. Võtsime vastu uue klienditeenindusstandardi ja suure
infosüsteemi arendusena jõudis live´i uus kliendihaldustarkvara.
2015. aasta kevadel lisandusid EASi mitmed uued valdkonnad ja projektid. Aprillist alustas EASi
välisinvesteeringute üksuse koosseisus e-residentsuse meeskond, moodustati Eesti kuvandi meeskond,
projektidest lisandus Work in Estonia. 2015. aastal tegutses tulemuslikult EXPO projekti meeskond, kes tõi
maailmanäituselt Eesti paviljonile kolmanda koha.
Organisatsiooni poolelt toimus aasta keskel struktuurimuudatus, kus kaotati mitu eraldiseisvat üksust. EAS-i
üksuste arv kahanes nelja võrra 11 struktuuriüksuseni. Kõige rohkem puudutas muudatus arendusüksust, finantsja tugiüksust. Samuti toimus ettevõtluse- ja ekspordikeskuse ühendamine ning ettevõtluspoole välisesindajate
tegevus koondus välisinvesteeringute keskuse alla.
EASi tegevuste kokkuvõte
Ettevõtluse ja ekspordi valdkonnas ettevõtlusteadlikkuse tähtsündmuseks oli ettevõtlusnädalal Ettevõtlus
auhinna gala. Loomemajanduse valdkonnas avasime 4 toetusmeedet koos vajalike infopäevade ja teavitustega
üle Eesti. Koolitus- ja nõustamisvõimaluste osas pakkusime tööstusjuhi strateegiakoolitust, väikeettevõtete
arenguprogrammi, tootearenduse meistriklassi koolitust ning alustavatele ettevõtjatele jätkasime ettevõtluse
baaskoolituste programmi. Lõpule jõudis ekspordivaldkonna kaheaastane koolituste tsükkel, ekspordijuhtide
aastane kvalifikatsioonitõstmise programm. Toetusprogrammidele oli 2015. aasta märksõnadeks eelmise
programmperioodi toetusprogrammide lõppemine ja uue perioodi toetusprogrammide ettevalmistamine. Uue
perioodi osas keskendusime tootearenduse tõhustamisele suunatud toetusskeemidele, milleks oli
innovatsiooniosak, arendusosak ja ettevõtte arenguprogramm. Jätkasime eksportööride toetamisega
sihtuturuseminaride, ekspordipartneri otsingu, kontaktreiside, ekspordibuldooseri programmi ja ühisstendide läbi.
Klastritest ja tehnoloogia arenduskeskustest toetasime 2015.aasta lõpu seisuga 2014-2020 SF perioodi avatud
meetmest kümmet klastrit ning kuut TAKi. Kosmosevaldkonnas Eesti ESA liikmelisusest tulenevalt moodustati
Eesti delegatsioon ESA juures, mida asus juhtima EASi Kosmosebüroo. Vahehindamise raames sai EASi
omaprogrammidest parima tagasiside ärimentorprogramm.
Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevustele oli 2015. aasta edukas ning kõik seatud eesmärgid said
täidetud. Jätkuvalt keskendusime sektoritele, kus Eestil on hea väärtuspakkumine: IKT; tööstussektor ning
teenus- ja arenduskeskused. 55% investeerimisprojektidest olid Eesti jaoks uued ettevõtted. Aktiivne töö jätkus
Eesti kui atraktiivse investeeringute sihtkoha tutvustamisega mitmetes sihtriikides äriseminaride,
äridelegatsioonide, kuid ka messidel ja konverentsidel Eestit tutvustava stendiga väljas olemise läbi. Hästi õnnestus
ICT Week’i korraldus, mille põhirõhk oli Latitude 59 start-up konverentsi ning Industry 4.0 tööstus- ja IT konverentsi
korraldusel. 2015. aastal alustati sotsiaalmeediakanalite (nt Twitter) kasutamist Eesti promoks ning
investinestonia.com veebilehe uuendamisega. Work in Estonia äratas huvi välisspetsialistides Eesti suhtes ning
sai palju kajastust. E-Estonia Showroom võõrustas rekordarvu külalisi ning e-residentsuse esimese aasta
tulemused ületasid ootuseid.
Turismivaldkonnas keskendusime Eesti kui reisisihi tuntuse ja turisminõudluse suurendamise tegevuste raames
Eesti tuntuse suurendamisele ja tarbijate ning reisikorraldajate teadlikkuse kasvatamisele. Peamised fookused
2015. aasta pressireisidel olid kultuurisündmused, toidukultuur, Eesti loodus ja aktiivse puhkuse võimalused.
Koostöös Tallinkiga korraldasime Rootsi turistide arvu suurendamiseks kampaania „Epic Estonia“, mille
tulemusena jõudsime sotsiaalmeedia kaudu 3,1 miljoni rootslaseni. Venemaa turul viisime läbi
aastalõpukampaania, mille tulemusena külastas kampaanialehekülge 133 000 inimest. Müügiedenduse raames
korraldasime kontaktüritused Eesti ja sihtturu reisikorraldajate vahel Soomes, Venemaal, USA-s, Hiinas, Jaapanis,
Saksamaal, Norras ja Rootsis ja Austrias. Strateegilist partnerlust tegime Simple Sessioni, Tallinn Music Weeki,
Rally Estonia, PÖFF-i, avamerepurjetamise EM-i, Nargen festivali ning juunioride kergejõustiku EM-i
korraldajatega. Veebikeskkonna www.visitestonia.com külastatavus kasvas võrreldes 2014. aastaga 16 %.
Turismi teadlikkus- ja koolitusprogrammi raames viisime läbi erinevaid turismivaldkonna teadlikkust tõstvaid
sündmusi – konverentse, seminare, ümarlaudu, infopäevi ja koolitusi. Kokku korraldasime 34 sündmust, millel
osales ligi 1400 turismieksperti. Turismi arendamisel jätkasime 2007-2013 toetusperioodi kuue toetusskeemi
rakendamist, millest neli oli suunatud toodete arendamisele ning kaks turundustegevustele. Järgmise perioodi
meetmetest avasime taotlemise rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside korraldamiseks.
Regionaalarengu valdkonnas tekkisid 2015. aastal mitmete projektide lõpetamisel eelarvejäägid, mille suunasime
uutesse projektidesse. Uute projektide rahastamine ning olemasolevate projektide pikendamine teenis eesmärki
kasutada efektiivselt ja mõjusalt ära 2007-2013 perioodi struktuurivahendid. Regionaalarengu ning piirkondade
konkurentsivõime tõstmise eesmärgi täitmiseks viisime läbi tegevusi ja rakendasime toetusskeeme kolmes
valdkonnas: ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevused; elukeskkonna arendamisele
suunatud tegevused; territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused.
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EASi tulemused 2015. aastal

EASi eesmärkide mõõdikud 2016. aastal

2016. aastaks seatud eesmärkide puhul tuleb arvesse võtta, et meie kliendiportfell 2014-2020 Euroopa Liidu
rahastusperioodil saab olema meetmete ja tegevuste muutumise tõttu erinev ning oleme eesmärke suuresti
korrigeerinud. Samuti oleme arvesse võtnud 2015. aastal Eesti ekspordi kahanemist, mistõttu oleme vähendanud
oma kliendiportfelli oodatava kasvu protsenti 2016. aastaks.
2007-2013 rahastamisperioodi kogueelarvest 784,4 miljonit eurot olime seisuga 31.12.2015 teinud otsuseid
99,0% ehk 776,3 miljonit eurot (sh MKM 383,8 miljonit eurot ja RaM 392,4 miljonit eurot) ning abikõlblikke
väljamakseid 97,4% ehk 764,1 miljonit eurot (sh MKM 381,6 miljonit eurot ja RaM 382,6 miljonit eurot).
Ebatõenäoliselt laekumata tagasinõuded moodustasid aasta lõpu seisuga 5,6 miljonit eurot (MKM 5,2 miljonit
eurot ja RaM 0,4 miljonit eurot), seega jäi aastaks 2016. veel välja maksta 14,6 miljonit eurot (MKM 5,3 miljonit
eurot ja RaM 9,3 miljonit eurot).

3

EAS 2015. aasta koondeelarve täitmine (eurodes)

Eelarve alajaotuse nimetus

1.3.
1.4.

KULUDE KATTEALLIKAD
KOKKU
Sihtfinantseerimise vahendid
sh. uus halduskulude eraldis
sh. eelmiste perioodide tulem
sh. tehniline abi
sh. eraldised riigieelarvest
Sihtotstarbelised tulud
Halduslepingu alusel lubatud
otsustusmaht
Muud kulude katteallikad

2.
2.1.

KULUD KOKKU
Halduskulud

2.2.

Põhitegevuskulud

3.
3.1.

INVESTEERINGUD KOKKU
Halduskulud

3.2.

Põhitegevuskulud

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

2015. eelarve

2015. täitmine

2015. jääk*

2015. täitmise
määr

124 346 280
28 404 938
4 776 459
856 619
3 778 081
18 993 779
821 111

117 971 434
26 497 768
4 776 459
2 899 570
3 438 053
15 383 685
754 047

-6 374 846
-1 907 170
0
2 042 951
-340 027
-3 610 094
-67 065

94,9%
93,3%
100,0%
338,5%
91,0%
81,0%
91,8%

95 113 743
6 489

90 667 328
52 292

-4 446 415
45 803

95,3%
805,9%

123 465 260
4 610 173
118 855 087

117 426 262
4 502 678
112 923 584

6 038 998
107 495
5 931 503

95,1%
97,7%
95,0%

881 021

545 172

335 848

61,9%

869 354
11 667

545 172
0

324 182
11 667

62,7%
0,0%

* jääk (kulude katteallikad: "+" eelarve ületatud; "-" eelarve täitmata;
kulud ja investeeringud: "+" vaba raha eelarve täitmiseks; "-" eelarve täitmine suurem kui planeeritud)

EAS juhatus
19.04.2016
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

35 151 461

41 419 082

2

Nõuded ja ettemaksed

20 803 650

19 565 648

3

Kokku käibevara

55 955 111

60 984 730

Nõuded ja ettemaksed

11 173

9 404

3

Materiaalne põhivara

85 365

178 893

5

Immateriaalne põhivara

614 497

594 464

6

Kokku põhivara

711 035

782 761

56 666 146

61 767 491

13 323 555

15 857 822

24 093

24 093

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

29 755 875

38 487 034

Kokku lühiajalised kohustused

43 103 523

54 368 949

Võlad ja ettemaksed

11 173

9 404

Kokku pikaajalised kohustused

11 173

9 404

43 114 696

54 378 353

7 389 138

8 075 401

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised

8

16

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

8

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

6 162 312

-686 263

13 551 450

7 389 138

56 666 146

61 767 491
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

137 800 808

95 255 784

16

0

3 924

10

1 666 459

26 984

139 467 267

95 286 692

-17 964 744

-11 978 606

11

-102 622 169

-72 623 764

17

Mitmesugused tegevuskulud

-2 491 396

-2 147 422

12

Tööjõukulud

-9 654 193

-8 401 624

13
5, 6

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-618 666

-835 211

-133 351 168

-95 986 627

6 116 099

-699 935

46 213

13 672

6 162 312

-686 263

8

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

6 116 099

-699 935

Põhivara kulum ja väärtuse langus

618 666

835 211

5, 6

Kasum (kahjum) põhivara müügist

0

-32 938

5

2 787

0

621 453

802 273

-1 293 063

-1 397 760

-11 133 306

-5 273 341

76 607

94 237

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Makstud intressid

-117 048

-24 351

-5 729 258

-6 498 877

-545 172

-328 994

0

120 000

6 604

257 959

205

2 488

-538 363

51 453

Kokku rahavood

-6 267 621

-6 447 424

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

41 419 082

47 866 506

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-6 267 621

-6 447 424

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

35 151 461

41 419 082

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist
Antud laenude tagasimaksed
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

5

2
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

8 075 401

8 075 401

-686 263

-686 263

31.12.2014

7 389 138

7 389 138

Aruandeaasta tulem

6 162 312

6 162 312

13 551 450

13 551 450

Aruandeaasta tulem

31.12.2015
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2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) 2015. 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 ning mida täiendavad riigi
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Sihtasutus on lähtunud tulemiaruande koostamisel Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 14.
Sihtasutuse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, välispankades ja riigikassas hoitavaid vahendeid.
Sihtasutuse rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud
tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju põhitegevusega seotud varade ning 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.
Sihtasutusele Maksu- ja Tolliameti poolt edasi antud hasartmängumaksu tulu kajastatakse tekkepõhiselt, st. tulu kajastatakse
maksustamisperioodile vastavas perioodis Maksu- ja Tolliametilt saadud teatise alusel. Hasartmängumaksu tulu kajastatakse
tulemiaruandes real "Muud tulud".
See osa hasartmängumaksust, mille maksetähtpäev saabub peale bilansipäeva või mis on Maksu- ja Tolliameti poolt bilansipäevaks ülekantud,
kuid sihtasutuse arveldusarvele jõudnud pärast bilansipäeva, on kajastatud nõudena bilansireal "Maksu- ja trahvinõuded".
Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu.
Laenunõudeid kajastatakse vastavalt tasumise tähtaja järgi lühi- ja pikaajalistena. Lühiajalisteks loetakse nõudeid järelejäänud tähtajaga kuni 12
kuud bilansipäevast.
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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Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivaraks loetakse sihtasutuse enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000
eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 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.
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

2000 eurot

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

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
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.
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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.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või sihtasutusel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.
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.
Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja sihtfinantseerimise saamise nõudeid kajastatakse eelnevalt tingimuslike
kohustuste ja nõuetena bilansivälistel kontodel. Tingimuslike nõuete ja kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Antud
sihtotstarbeliste kohustuste üle arvestuse pidamisel loetakse bilansivälise kohustuse tekkimise hetkeks esitatud toetuse taotluse osas
tehtud positiivset finantseerimisotsust.

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:
a) sihtfinantseerimine - teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega
eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning
raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi;
b) tegevustoetused - antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja
arengudokumentides määratud eesmärkidest
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.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise perioodis. 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.
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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”.
25.12.2015 jõustus riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatus, mille kohaselt kajastatakse tegevustoetus, mis antakse saajale lähtudes
tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest, tuluna raha laekumisel. Muudetud arvestuspõhimõtet
kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 01.01.2016 või hiljem ning selleks kantakse tegevustoetuse jäägid seisuga 31.12.2015 nulli.
Sihtasutus on tegevustoetuse kajastamisel rakendanud kassapõhist arvestuspõhimõtet juba 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande
koostamisel kandes seisuga 31.12.2015 saadud tegevustoetuse ettemaksete saldo summas 4 478 933 eurot 2015. aasta tulemiaruandes
tuludesse. Usaldusväärse tagasiulatuva hinnangu puudumisel ei ole tagasiulatuvalt vastavalt 2014. aasta tulemiaruannet ning bilansse
seisuga 31.12.2014 ja 31.12.2013 muudetud.
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.
Seotud osapooled
Sihtasutuse seotud osapoolteks on loetud:
1. sihtasutuse tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;
2. sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev
või oluline mõju.
Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused.
Tulenevalt 24.11.2014 jõustunud riigi raamatupidamise üldeeskirja muutustest (§ 49’)avalikustatakse muude seotud osapooltega
tehtud tehingute osas alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon
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vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või sihtasutuse sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.
Esitusviisi muudatused on rakendatud edasiulatuvalt, seega võrdlusandmeid ei ole 2014. aasta osas korrigeeritud

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)

Riigikassa
Arvelduskontod välispankades
Arvelduskontod struktuuritoetuste kasutamiseks
Raha teel
Kokku raha

31.12.2015

31.12.2014

25 803 040

31 941 633

14 454

17 860

9 304 394

9 459 589

29 573

0

35 151 461

41 419 082

Rahandusministeeriumi e-riigikassa arvelduskontode jääkidelt arvestatud intresside intressimäär 2015. aastal oli 0,17% (2014 0%).
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

10 553

10 553

0

Ostjatelt
laekumata arved

11 669

11 669

0

Ebatõenäoliselt
laekuvad
nõuded

-1 116

-1 116

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

383 321

383 321

0

Muud nõuded

557 707

546 534

11 173

Laenunõuded

17 173

6 000

11 173

Intressinõuded

540 534

540 534

0

624 605

624 605

0

549 557

549 557

0

75 048

75 048

0

575 634

575 634

0

2 474 353

2 474 353

0

15

Saamata
sihtfinantseerimine

14 307 144

14 307 144

0

16

Tagasinõuded
toetuste siht- ja
kaasfinantseerimise
vahendamisest

1 881 506

1 881 506

0

20 814 823

20 803 650

11 173

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Muud makstud
ettemaksed
Maksu- ja
trahvinõuded
Ettemakstud toetused

Kokku nõuded ja
ettemaksed

4
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31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

20 038

20 038

0

20 038

20 038

0

610 999

601 595

9 404

Laenunõuded

14 446

5 042

9 404

Intressinõuded

596 553

596 553

0

903 235

903 235

0

881 244

881 244

0

21 991

21 991

0

5 541 415

5 541 415

0

15

11 542 450

11 542 450

0

16

956 915

956 915

0

19 575 052

19 565 648

9 404

Ostjatelt
laekumata arved
Muud nõuded

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Muud makstud
ettemaksed
Ettemakstud toetused
Saamata
sihtfinantseerimine
Tagasinõuded
toetuste siht- ja
kaasfinantseerimise
vahendamisest
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Seisuga 31.12.2015 kajastub real "Maksu- ja trahvinõuded" nõue Maksu- ja Tolliameti vastu sihtasutusele edasiandmisele
kuuluva hasartmängumaksu tulu osas summas 575 634 eurot (31.12.2014: 0 eurot).
2015. aasta tulu sihtasutusele edasiandmisele kuuluvast hasartmängumaksu tulust oli 1 644 053 eurot (2014: 0 eurot). Tulu on
kajastatud tulemiaruande real "Muud tulud".
Seisuga 31.12.2015 oli laenunõuete alusvaluuta euro, intressimäär 1% (31.12.2014: 1% ) ning lõpptähtaeg 30.11.2018

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaks

31.12.2014

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Käibemaks

0

18 210

0

60 238

Üksikisiku tulumaks

0

98 988

0

95 857

Erisoodustuse tulumaks

0

30 471

0

51 559

Sotsiaalmaks

0

211 585

0

193 718

Kohustuslik kogumispension

0

10 782

0

9 027

Töötuskindlustusmaksed

0

12 908

0

14 409

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

4 755

0

6 261

Ettemaksukonto jääk

383 321

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

383 321

0
387 699

0

431 069
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised
Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused

811

211 218

1 052 333

1 052 333

39 075

1 303 437

0

-121 447

-780 049

-780 049

-39 075

-940 571

811

89 771

272 284

272 284

0

362 866

0

0

17 641

17 641

86 102

103 743

17 641

17 641

86 102

103 743

Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

0

-3 520

-174 784

-174 784

-22 350

-200 654

-811

-86 251

0

0

0

-87 062

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

Ostud ja parendused

0

0

64 963

64 963

0

64 963

Amortisatsioonikulu

0

0

-104 189

-104 189

-54 302

-158 491

Soetusmaksumus

0

0

780 264

780 264

35 534

815 798

Akumuleeritud kulum

0

0

-704 349

-704 349

-26 084

-730 433

Jääkmaksumus

0

0

75 915

75 915

9 450

85 365

Müügid

31.12.2014

31.12.2015

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

2015

2014

Maa

0

811

Ehitised

0

119 189

Kokku

0

120 000
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Lisa 6 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara
31.12.2013
Soetusmaksumus

3 107 682

3 107 682

-2 070 922

-2 070 922

1 036 760

1 036 760

192 261

192 261

-624 738

-624 738

-9 819

-9 819

3 208 133

3 208 133

-2 613 669

-2 613 669

Jääkmaksumus

594 464

594 464

Ostud ja parendused

480 208

480 208

-460 175

-460 175

3 682 313

3 682 313

-3 067 816

-3 067 816

614 497

614 497

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Mahakandmised

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2015

2014

876 414

775 450

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

31.12.2015

31.12.2014

45 392

42 041

Seisuga 31.12.2015 on ruumide kasutusrendilepingute ennetähtaegse lõpetamise etteteatamise tähtaeg 30 kalendripäeva.
Seisuga 31.12.2015 on sõidukite kasutusrendilepingute ennetähtaegse lõpetamise etteteatamise tähtaeg 30 kalendripäeva, lepingu
lõpetamisel kuulub maksmisele 3 kuu rendi summa.
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

342 402

342 402

0

0

Võlad töövõtjatele

675 072

675 072

0

0

Maksuvõlad

387 699

387 699

0

0

Muud võlad

544 519

544 519

0

0

544 404

544 404

0

0

115

115

0

0

32 600

32 600

0

0

32 600

32 600

0

0

11 335 263

11 335 263

0

0

17 173

6 000

11 173

0

13 334 728

13 323 555

11 173

0

Intressivõlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud
ettemaksed
Siht- ja
kaasfinantseerimisega
seotud kohustused
toetuse saajale
Laenutegevuseks
saadud
sihtfinantseerimine
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

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

Muud võlad

675 900

675 900

0

0

674 755

674 755

0

0

Muud viitvõlad

1 145

1 145

0

0

Saadud ettemaksed

27 300

27 300

0

0

27 300

27 300

0

0

13 237 405

13 237 405

0

0

14 446

5 042

9 404

0

15 867 226

15 857 822

9 404

0

Intressivõlad

Muud saadud
ettemaksed
Siht- ja
kaasfinantseerimisega
seotud kohustused
toetuse saajale
Laenutegevuseks
saadud
sihtfinantseerimine
Kokku võlad ja
ettemaksed

4

4
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Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

50 026 268

34 408 365

0

3 595 568

3 044 968

32 495 096

0

440 796

53 071 236

70 939 825

Tingimuslikud kohustused
Ettevõtluse ja ekspordi valdkond
Turismivaldkond
Regionaalarengu valdkond
Phare projektide kaasfinantseerimine
Kokku tingimuslikud kohustused

Lepingute alusel võetud sihtfinantseerimise andmise kohustusi ja nõudeid kajastatakse 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)

Tulu messipindade vahendamisest
Tulu seminaride läbiviimisest
Tulu üüridest ja kommunaalkulude vahendamisest
Muu müügitulu
Tulu ekspordipartnerite otsingust
Müügikulud kokku
Kokku tulu ettevõtlusest

2015

2014

126 282

179 724

54 367

920

0

3 925

3 210

8 591

40 000

22 000

-223 859

-211 236

0

3 924

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

2015

2014

17 709

30 219

Elektrienergia

4 374

11 048

Soojusenergia

3 700

5 204

Kütus

9 635

13 967

38 521

40 505

203 885

257 758

Mitmesugused bürookulud

2 208 521

1 927 253

Uurimis- ja arengukulud

1 095 359

1 337 490

Lähetuskulud

740 310

588 695

Koolituskulud

44 314

88 578

2 075 648

1 882 560

641 641

328 517

9 906 785

4 221 337

994 700

1 278 751

-2 649

-3 057

17 964 744

11 978 606

Energia

Transpordikulud
Üür ja rent

Riiklikud ja kohalikud maksud
Info - ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Ürituste korraldamisega seotud kulud
Koolitustega seotud kulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Aruandeperioodi ürituste korraldamisega seotud kulud suurenesid seoses EXPO korraldamisega Itaalias.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

477 255

430 367

72 168

100 864

Elektrienergia

51 762

59 134

Soojusenergia

19 609

25 206

797

16 524

415 808

498 298

Uurimis- ja arengukulud

41 731

15 126

Lähetuskulud

27 675

18 028

Üür ja rent
Energia

Kütus
Mitmesugused bürookulud

Koolituskulud
Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Sõidukite majandamiskulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

81 311

91 460

578 744

449 957

-8 754

-32 692

799 578

499 552

5 880

76 462

2 491 396

2 147 422
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

Palgakulu

7 138 933

6 273 555

Sotsiaalmaksud

2 194 217

1 935 694

51 426

56 083

269 617

136 292

9 654 193

8 401 624

294

276

Töötuskindlustusmakse
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2015

Kohustused

0

Ostud

31.12.2014
Nõuded

0

Müügid

Kohustused

0

26 966

Antud laenude
tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

0

0

0

Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

0

0

0
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Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad
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Ostud

Müügid

Antud laenude
tagasimaksed

286 120

1 820

21 090

22 702

0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
Juhatuse liikmetele sõiduautode kulude hüvitamine

2015

2014

204 848

179 421

0

6 912

Tulenevalt 24.11.2014 jõustunud riigi raamatupidamise üldeeskirja muutustest (§ 49’) avalikustatakse seotud osapooltega tehtud tehingute
osas alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon vaid nende
tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või sihtasutuse sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Esitusviisi muudatused on
rakendatud edasiulatuvalt, seega võrdlusandmeid ei ole 2014. aasta osas korrigeeritud (vt ka lisa 1).
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 175 762 eurot (2014: 142 147 eurot) ja nõukogule 29 086 eurot (2014: 37 274
eurot).
Aruandeperioodil tehtud tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende pereliikmete ja nende valitseva või olulise mõju all
olevate ettevõtetega vastavad õigusaktidele, sihtasutuse sisedokumentide üldistele nõuetele või raamatupidamiskohustuslase üldistele nõuetele
või turutingimustele.
2014. aastal tehti rahastamisotsuseid tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende valitseva või olulise mõju all olevate ettevõtjate kasuks summas
135 500 eurot. 2014. aastal oli tekkepõhiselt kajastatud eelpool nimetatud osapooltele antud toetuseid summas 224 516 eurot. Teenuste ost
nimetatud seotud osapooltelt oli 2014. aastal 286 120 eurot. Teenuste müük nimetatud seotud osapooltele oli 2014 aastal 1820 eurot.
Teenuste ost tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedastelt pereliikmetelt ning nende valitseva või olulise mõju alla olevatelt ettevõtjatelt oli
2014. aastal 22 702 eurot.
Antud toetused kajastuvad tulemiaruande kirjel "Jagatud annetused ja toetused", siht- ja kaasfinantseerimisega seotud kohustused
kajastuvad bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed", teenuste ost kajastub tulemiaruande kirjel "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

2015

2014

272 708

341 643

2 500

2 500

55 040

74 033

Hajaaasustuse veeprogramm

5 036

6 754

Peipsiveere arengu programm

50 496

37 484

0

110 000

1 651 620

1 459 030

Väikesaarte programm

142 757

88 396

MAK võrgustiku sihtfinantseerimine ja arendamine

267 769

0

23 589

5 733

MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamine

0

5 917

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

0

270 000

Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide toetamine

0

284 629

Kompetentsikeskuste arendamise toetusskeem

0

2 702 841

Rahvusvaheliste spordiürituste toetus

0

7 633

Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine

0

144 822

2 838

0

2 474 353

5 541 415

Kohalikud toetused
Hasartmängumaksust regionaalsete toetuste programm
Kohaliku omaalgatuse programm
Setomaa arengu programm

Kiviõli seiklusturismi keskuse sihtfinantseerimise programm
Hajaasustuse programm

Struktuurfondide toetused 2007-2013
Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning
teadlikkuse arendamise programm

Muu välisabi
Eesti - Vene programm
Kokku
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Lisa 16 Sihtotstarbelised vahendid
2015

2014

Sihtfinantseerimise kasutamata vahendid perioodi algul

38 487 034

42 295 497

Nõue riigieelarve vastu perioodi algul

11 542 450

11 455 304

16 721 676

15 704 026

Eesti Vabariigi valitsuselt hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja
puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide sihtfinantseerimiseks
saadud vahendid

1 840 004

2 942 159

Horisontaalse tehnilise abi vahendid

2 922 178

2 348 055

101 378 733

75 645 767

Saadud struktuurfondide kaasfinantseerimise vahendid

394 909

923 049

Muude projektide finantseerimine

601 973

460 340

-481 328

-5 128 424

2 664 821

446 674

126 042 966

93 341 646

6604

22 775

19 450

26 653

126 069 020

93 391 074

137 800 808

95 255 784

-245 265

2 030 899

9330

0

137 564 873

97 286 683

Sihtfinantseerimise kasutamata vahendid perioodi lõpul

29 755 875

38 487 034

Nõue riigieelarve vastu perioodi lõpul

14 307 144

11 542 450

2015

2014

Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

19 979 880

12 719 339

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

47 332 761

39 677 103

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

7 051 445

9 060 688

Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

63 436 722

33 798 654

137 800 808

95 255 784

Sihtfinantseerimine
Eesti Vabariigi valitsuselt toetuste vahendamiseks ja tegevuskulude
sihtfinantseerimiseks saadud vahendid

Euroopa Liidu Struktuurfondid

Vahendite tagastamine riigieelarvesse
Norra
Sihtfinantseerimisvahendid kokku
Muud laekumised
Laekunud antud laenude tagasimaksetest
Muudest allikatest laekunud vahendid
Laekunud sihtfinantseerimine kokku
Kasutamine
Toetuste vahendamine ja tegevuskulude sihtfinantseerimine
Lootusetute ja ebatõenäoliste tagasinõuete hindamise tulemusel struktuurfondi
vahendite kohustuse vähendamine
Laenude korrigeerimine (RV 21)
Kasutamine kokku

Toetuste vahendamine ja tegevuskulude sihtfinantseerimine
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Lisa 17 Jagatud annetused ja toetused
Jagatud annetused ja toetused

2015

Ettevõtluse ja ekspordi valdkond

42 042 617

24 631 141

6 669 733

8 868 201

53 909 819

39 124 422

102 622 169

72 623 764

sh kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

4 622 347

3 692 826

sh välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

28 165 862

26 426 801

sh kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

6 397 238

8 705 483

sh välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

63 436 722

33 798 654

Turismivaldkond
Regionaalarengu valdkond
Kokku

2014
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2016
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood: 90006006) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SIGRID HARJO

Juhatuse liige

19.04.2016

INDREK KAJU

Juhatuse liige

19.04.2016

HANNO TOMBERG

Juhatuse esimees

19.04.2016

SILLE TALVET

Juhatuse liige

19.04.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus nõukogule
Oleme auditeerinud kaasnevat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015,
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 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Laile Kaasik
Vandeaudiitor, litsents nr 511
/digitaalselt allkirjastatud/
Liina Oolup
Vandeaudiitor, litsents nr 661
BDO Eesti AS
Tegevusluba nr 1
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
19.04.2016

Audiitorite digitaalallkirjad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood: 90006006) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori
aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LIINA OOLUP

Vandeaudiitor

19.04.2016

LAILE KAASIK

Vandeaudiitor

19.04.2016

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

