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Tegevusaruanne

4.12.2015 registreeritud ning Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste registrisse kantud Eesti
Idapartnerluse Keskuse Sihtasutuse jaoks oli see teine tegevusaasta eraldiseisva
sihtasutusena.
Personali koosseis jäi võrreldes eelmise aastaga arvuliselt samaks, kuid seoses töökoormuse
ümberjagamisega koondati vanemteaduri koosseisuline ametikoht ja loodi finantsassistendi
lisaülesannetega projektijuhi ametikoht, vahetus ka üks projektijuht. Eelnevaga seoses
lahkus alates 01.06 EIPK-i koosseisust Emmet Tuohy ja uue töötajana lisandus Elina Sulbi.
15.07 lahkus ametist omal soovil projektijuht Epp Mändlo ja alates 1.09 alustas
projektijuhina tööd Merilin Lukk.
Kuivõrd Eesti eesistumise perioodil EL Nõukogus oli EIPK 3 suure konverentsi
peakorraldajaks, siis olid igapäevatöösse kaasatud ekspertlepingutega mitmed eksperdid,
kellest pikemaajalised lepingud sõlmiti eelmainitud konverentside logistikakorraldaja Smart
Event OÜ projektijuhi Silja Mägiga, meediasuhete eest vastutava PR Concept OÜ
projektijuhi Aive Hiiepuuga ja Emmet Tuohyga.
Juulist kuni detsembrini oli mitte-koosseisulise kaastöötajana kaasatud Rumeenia
Välisministeeriumist Rumeenia Tallinna saatkonda lähetatud Monica Oproiu.
Kokkuvõtvalt võib märkida, et 2017. aasta oli EIPK-i jaoks oluline väga intensiivne
aasta, mil tavapärastele projektitegevustele lisandus 3 suure idapartnerluse tippkohtumist
toetava konverentsi korraldamine ning Euroopa Komisjoni digi-küsimuste peadirektoraadi
soovitud idapartnerluse avaliku halduse paneeli ekspertkohtumise läbiviimine Tallinnas.
Samal ajal jätkati ka igapäevaste projektitegevustega sellises mahus, et vältida viivitusi
projektiplaanides määratud tähtaegade suhtes.
Kõik see võimaldas hinnata EIPK potentsiaali suurürituste sisulise ja vormilise
korraldajana, koolitada personali ja kaardistada potentsiaalsed koostööpartnerid Eestist,
partnerriikidest ja Euroopa Komisjonist ja teistest EL liikmesriikidest.
Kõige olulisemaks saavutuseks 2017. aastal võibki pidada eelnimetatud konverentside
ootuspärasel tasemel läbiviimist, mis ühtlasi kinnistas ka EIPK-i identiteeti ja suurendas
nähtavust potentsiaalsete koostööpartnerite seas.

Möödunud perioodil pöörasime olulist tähelepanu ka EIPKidentiteedile, kaasajastasime logo ja ühtlustasime kõigi seotud tunnusmaterjalidega.
Kodulehekülg sai täielikult uuendatud kaasaegsel ja turvalisel platvormil. Koostasime ka 2
uut kodulehekülge vabakonna ja ärifoorumi tarbeks, mida hoiame käigus ja anname üle
järgmisele eesistujariigile, et oleks tagatud materjalide kättesaadavus ja info järjepidevus.
2016. aasta aruandes märgitud ülesanded käesolevaks aruandeperioodiks said sisuliselt kõik
täidetud. EIPK baasil on välja kujundamisel idapartnerluse temaatikat ja tegevusi
kõikehõlmav keskus Eestis, mis kannab kaasaegseid organisatsioonikultuurilisi väärtusi ja
valdkondlikku asjatundlikkust, omab kompetentset ekspertide võrgustikku ja on atraktiivne
ning usaldusväärne partner doonor-organisatsioonidele, mis võimaldab EIPK tegevust
muuta efektiivsemaks. Igapäevane praktiline tegevus ei võimaldanud kahjuks 2017. aastal
piisavalt tähelepanu pöörata akadeemilise võimekuse arendamisele, kuid järgnev aasta
annab loodetavasti selleks nii aega kui võimalusi.
Aruandlusperioodi peamiseks saavutuseks on EIPK-i tuntuse saavutamine rahvusvaheliste
doonorite hulgas, mis võimaldas avalikul konkursil kandideerida tulemuslikult mitmele
rahastusele, millekohaste projektide elluviimine on EIPK-i peamiseks tegevuseks 2018.
aastal. Välisministeeriumi poolt eraldatud tegevustoetus ja arengukoostöövahendite
kaasatus rahvusvahelistes projektides pakuvad selleks väga head tuge, sest rahvusvahelised
doonorid peavad meiega koostöös vajalikuks ka Eesti riigi-poolset kaasatust ja riigi rahalist
toetust.
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2018. aasta tegevuse peamiseks eesmärgiks on traditsiooniliselt projektide jätkamine
rahvusvaheliste doonorite kaasamisel.
EIPK nõukogu koosseisus toimus 2017. aasta jooksul vaid üks muudatus,
nõukogu liikme Kaili Terrase vahetas välja Ann Hänni. Juhatuse jätkuv soovitus oleks
kaasata nõukogu vabale kohale valdkondlik prominentne ekspert, keda oleks võimalik
kaasata ka igapäevasesse tegevusse suhtlemisel sise- ja välispartneritega ning
meediakommunikatsioonis. Nõukogu koosolekud toimusid 2017. aasta jooksul
regulaarsusega kord kvartalis. Kõik sihtasutuse asjakohased otsused ja tegevused on
eelnevalt kooskõlastatud nõukoguga kas koosolekutel või meilitsi.
SA EIPK organisatsioonilise töökorralduse ja tegevuse planeerimisel ning läbiviimisel
2017. aastal lähtuti Eesti Vabariigi Valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika lähtealustest EL
Idapartnerluse poliitika elluviimisel, Välisministeeriumi suunistest ja headest
tegutsemistavadest ning valitsuse poolt kinnitatud EL Nõukogus eesistumisperioodi
prioriteetidest järgmiste kriteeriumite alusel:
• Idapartnerluse partnerriikide poolt väljendatud vajadused ja soovid koolitusteks ning
sihtotstarbelisteks tegevusteks;
• Eesti poolt pakutav kõrgetasemeline valdkondlik ekspertiis, lähtuvalt meie huvidest EL
Idapartnerluse poliitikate arendamise raames;
• EL institutsioonide poolt avaldatud vajadused ja seisukohad seoses Idapartnerluse
arendamise ja sellega kaasnevate praktiliste tegevustega;
• Eesti positsioonide ja ekspertiisi tutvustamine ja tugevdamine EL Idapartnerluse
poliitikate raames nii idapartnerluse riikides kui ka väljaspool;
• EL Idapartnerluse poliitikate elluviimine Eesti EL Nõukogus eesistumise perioodil,
vajaduste analüüs, tegevuste planeerimine;
• EL liikmesriikide seisukohad ja praktiline tegevus idapartnerluse poliitika kujundamisel
ja elluviimisel, praktiliste arengukoostööprojektide koordinatsioon ja koostöövõimaluste
hindamine EL-siseselt.
Tegevuste elluviimisel on olnud määravaks olemasolev eelarve ning ka EIPK enda
absorbeerimisvõime lisarahastuse hankimisel, mis 2017. aastal oli tänu eesistumisperioodile
võrreldes varasemaga märkimisväärselt suurem.
Eelkirjeldatud raamides läbiviidud EIPK tegevused tuginesid EIPK nõukogu vastavatele
suunistele ja otsustele.
Sisuliselt poolelt võib 2017. aasta tegevust kokku võttes märkida, et õnnestus kaasata
lisarahastust välisdoonoritelt ja võrreldes varasemaga märkimisväärselt suurendada enda
esindatust IP-teemalistel rahvusvahelistel üritustel. Aasta teine pool tõi kaasa varasemalt
kavandamata tegevusi, mis olid seotud EL Nõukogus eesistumise Idapartnerluse-teemaliste
tegevuste ja tippkohtumise kõrvalürituste ettevalmistamisega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

100 096

78 054

2

Nõuded ja ettemaksed

110 083

14 671

3

Kokku käibevarad

210 179

92 725

210 179

92 725

24 130

16 864

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

123 072

74 767

7

Kokku lühiajalised kohustised

147 202

91 631

147 202

91 631

1 094

0

Aruandeaasta tulem

61 883

1 094

Kokku netovara

62 977

1 094

210 179

92 725

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

819 562

296 571

8

1 873

13 177

821 435

309 748

-719 512

-296 571

Mitmesugused tegevuskulud

-22 288

-7 093

Tööjõukulud

-17 785

-4 990

Kokku kulud

-759 585

-308 654

61 850

1 094

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

33

0

61 883

1 094

9

10
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

61 850

1 094

-95 412

-14 671

7 266

16 864

33

0

767 817

371 338

-719 512

-296 571

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest

22 042

78 054

Kokku rahavood

Kokku rahavood põhitegevusest

22 042

78 054

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

78 054

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

22 042

78 054

100 096

78 054

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

1 094

1 094

31.12.2016

1 094

1 094

Aruandeaasta tulem

61 883

61 883

31.12.2017

62 977

62 977
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardiga. Eesti Finantsaruandluse Standardi
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonnapoolt välja
antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja
rahaturufondi osakuid.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud põhitegevuse tulemit,
elimineerides mitterahaliste tehingute mõju. Investeerimistegevuse rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet
eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühi- ja
pikaajalised nõuded),kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul
võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenõoliselt
laekuvas summas.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis
sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetamismakumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustusete korrigeeritud soetamismaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu
lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub.
Seotud osapooled
Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele
otsustele. Seotud osapool on ettevõtte juhatus ning tema abikaasa/elukaaslane, otse- või külgjoones sugulased ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha pangas

100 096

78 054

Kokku raha

100 096

78 054
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

1 054

1 054

28 653

28 653

28 653

28 653

80 376

80 376

80 376

80 376

110 083

110 083

31.12.2016

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

658

658

6 969

6 969

6 969

6 969

7 044

7 044

7 044

7 044

14 671

14 671

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

5 288

1 703

Sotsiaalmaks

9 280

3 169

Kohustuslik kogumispension

332

85

Töötuskindlustusmaksed

675

231

Ettemaksukonto jääk

1 054

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 054

658
15 575

658

5 188
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

4 659

4 659

Võlad töövõtjatele

1 973

1 973

6

Maksuvõlad

15 575

15 575

4

Muud võlad

1 923

1 923

1 923

1 923

24 130

24 130

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 276

1 276

Võlad töövõtjatele

7 773

7 773

6

Maksuvõlad

5 188

5 188

4

Muud võlad

2 627

2 627

2 627

2 627

16 864

16 864

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Töötasude kohustis

1 973

7 773

Kokku võlad töövõtjatele

1 973

7 773

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Riik

329 814

-264 865

64 949

41 524

-31 706

9 818

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

371 338

-296 571

74 767

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

371 338

-296 571

74 767

Teised EL riigid kokku
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31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Riik
Teised EL riigid kokku

64 949

653 943

-680 644

38 248

9 818

85 564

-18 159

77 223

28 310

-20 709

7 601

USA
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

74 767

767 817

-719 512

123 072

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

74 767

767 817

-719 512

123 072

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

719 512

296 571

Toetused tegevuskuludeks

100 050

0

Kokku annetused ja toetused

819 562

296 571

750 876

264 865

68 686

31 706

2017

2016

Rahaline annetus

819 562

296 571

Kokku annetused ja toetused

819 562

296 571

sh eraldis riigieelarvest
sh. eraldised teistelt doonoritelt

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

59 178

58 815

0

11 843

Üür ja rent

52 420

37 708

Mitmesugused bürookulud

26 533

2 919

Lähetuskulud

73 611

10 990

Tööjõukulud

240 576

100 809

10 960

4 800

250 530

68 687

5 704

0

719 512

296 571

Transpordikulud
Logistikakulud

Raamatupidamisteenus, auditeerimine
Muud korralduskulud (üritused, koolitused)
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2017

2016

193 860

79 073

64 501

26 727

258 361

105 800

6

6

31.12.2017

31.12.2016

1

1

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016

Ostud

Olulise
osalusega
juriidilisest
isikust
omanikud
ning nende
valitseva või
olulise mõju
all olevad
ettevõtjad

Müügid

1 971

9 020

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

28 176

23 829

13

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2018
Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus (registrikood: 90013236) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JAAN REINHOLD

Juhatuse liige

28.02.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma.
Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda
välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka
järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud
info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või
tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis
tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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