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Tegevusaruanne 2020. aasta 

 

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus on riigi poolt Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a 
määrusega nr 693-k moodustatud sihtasutus, mille asutajaõiguste teostajaks on Vabariigi 
Valitsuse 21.01.2016. a istungi otsusega määratud Sotsiaalministeerium. Sihtasutuse tööd 
juhib 3-6 liikmeline nõukogu ja 1 liikmeline juhatus, kes lähtuvad oma töös sihtasutuse 
põhikirjast. 

Sihtasutuse eesmärgiks ja põhitegevusalaks on erinevate hoolekande-, tervishoiu ja muude 
avalike teenuste osutamine. Sihtasutus tegutseb 1986. aastal valminud 8200 m2 suuruses 
hooldekeskusele kuuluvas hoones.  

2020. aastal oli hooldekeskuses aktiivselt kasutusel 215 teenusekohta ning osutati  
ööpäevastest hoolekandeteenustest järgmisi: ööpäevaringset erihoolekandeteenust, 
ööpäevaringset erihoolekandeteenust sügava liitpuudega klientidele ja igapäevaelu toetamise 
teenust päeva- ja nädalahoiuteenusena, väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust (sh 
dementsussündroomiga isikutele) ja tervishoiuteenustest pakuti klientidele iseseisvat ja 
tasulist statsionaarset õendusabiteenust ning koduõendusteenust üldhooldusteenusel. 
Sotsiaalministeeriumi toetusel pakuti alates II kvartalist hingehoiuteenust. 

2020. aastal tuli Sihtasutus edukalt toime eriolukorra tingimustes töötamisega ning 
Sotsiaalministeeriumi toetusel loodi füüsiline keskkond dementsuse valdkonna arendus- ja 
koolituskeskuseks. Samuti avati uus ööpäevaringse erihoolekandeteenuse üksus Paides.  

 

Investeeringud  

Dementsuse valdkonna arendus- ja koolituskeskuse projektist C-tiiva rekonstrueerimine (596 
899 eurot sealhulgas 2019. aastal lõpetamata ehitusena arvele võetud projekteerimistööd 41 
475 eurot) 

Generaatorseade (28 972 eurot) 

Liftide renoveerimine  (7 797 eurot) 

Investeeringud on arvele võetud ilma käibemaksuta. 

 

Majandustegevus 

Sihtasutuse omatulude osakaal tervikuna on püsinud 2020. aastal stabiilsena. Aastaks 
püstitatud eesmärgid teenuste mahtude osas on valdavalt täidetud. Eriolukord ja 7 kuud 
kestnud ruumide renoveerimine C-tiivas (suletud oli üks osakond, 28 teenusekohta)  avaldas 
mõju tulubaasi täituvusele, kuna renoveerimisvõimalus tekkis peale eelarve kinnitamist aasta 
keskel. Samuti tekkis koroonapandeemiast tingituna planeerimatuid lisakulusid. 

2020 asuti teenust osutama operaatorlepingu alusel AS Hoolekandeteenused poolt ehitatud 
24 teenuskohaga erihoolekande üksuse majas Paides. 

Tulud kokku 3 055 455 eurot. 

Sotsiaalabi tuludega teeniti 2 195 557 eurot, mis moodustab 72% kogutulust. 

Tervishoiu tuludega teeniti 282 812 eurot, mis moodustab 9% kogutulust. 



Muu toodete ja teenuste müük 27 806 eurot, mis moodustab 1% kogutulust. 

Üüri ja renditulu 160 eurot. 

Toetuste osakaal oli 17%-i kogutulust summas 517 181 eurot.  

Muud tulud 31 929, mis moodustab 1% kogutulust. 

 

Kulud kokku 2 657 723 eurot. 

Suurimaks kuluartikliks oli personalikulu 1 829 908 euroga, mis moodustab kogukuludest 
69%-i. Majandamiskulud 559 446 eurot moodustavad 21% kõikidest kuludest, muud 
tegevuskulud 179 971 eurot 7% ja amortisatsioon 88 398 eurot 3% kuludest. 

Majandustegevuse tulem 397 722 eurot. 

 

Planeeritud mahud ja tegelik maht teenuste lõikes: 

Teenuseid kokku 7, sellest väljaspool kodu osutatavaid üldhooldusteenuseid 2 
(ööpäevaringne üldhooldusteenus –  129 teenusekohta, ööpäevaringne üldhooldusteenus 
dementsusega isikutele – 36 teenusekohta), erihooldusteenuseid 3 (ööpäevaringne 
erihooldusteenus – 74 teenusekohta Koerus ja 24 teenusekohta Paide Mündi üksuses, 
ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikutele – 15 teenusekohta, igapäevaelu 
toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena – 2 teenusekohta), meditsiiniteenuseid 2 
(iseseisev statsionaarne õendusabiteenus – 12 teenusekohta,  tasuline iseseisev 
statsionaarne õendusabiteenus vabade kohtade olemasolul). Teenusekohti kokku lähtuvalt 
tegevuslubadest kõikidel teenustel 256. 

2020. aasta jooksul sai I korrusel uuendatud dementsusega isikutele nii füüsiline keskkond, 
kui ka teenuse sisuline pool – lisandusid uued teraapilised tegevused ja võimalused 
igapäevaelus kaasalöömiseks.  

Aasta jooksul saabus üldhooldusteenustele kokku 35 klienti (kodust 5, statsionaarselt 
õendusabiteenuselt 27, haiglast 1 ja ööpäevaringselt erihooldusteenuselt 2 klienti). Teenuselt 
lahkus 42 klienti (teise hoolekandeasutusse 2, koju 3, pere juurde elama 1, suri 36 klienti). 
Seisuga 31.12 2020 kokku 103 klienti (47 meest, 56 naist). 

Üldhooldusteenuse saajad soo ja vanuse järgi seisuga 31.12.2020: 

18 – 49 mehi 3, naisi 2 

50 – 64 mehi 6, naisi 7 

65 – 69 mehi 7, naisi 1 

70 – 74 mehi 10, naisi 7 

75 – 79 mehi 7, naisi 9 

80 – 84 mehi 7, naisi 12 

85 + mehi 7, naisi 18 

Erihooldusteenustele saabus aasta jooksul kokku 33 klienti, lahkus 9 (kergemale teenusele 2, 
koju 1, suri 6). Seisuga 31.12.2020 kokku 115 klienti ( ööpäevaringne erihooldusteenus 98, 



ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega klientidele 15, igapäevaelu toetamise 
teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena 2).  

Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse mahud: õendusjuhtusid on olnud 2020. aastal      
118, summas 180 943 eurot. Vähendatud lepingumaht oli 134 õendusjuhtu summas 183 792 
eurot (esialgne lepingumaht oli 160 õendusjuhtu, summas 208 912 eurot). Lepingumahu 
vähendamine oli tingitud eriolukorrast. 

 

2020. aastaks püstitatud eesmärgid ja nende täitmine: 

2020. aasta peamisteks tegevuseesmärkideks oli: 

1. Sihtasutus on dementsuse  arenduskeskuseks riigis 

 1.1. Suurendatakse dementsuse diagnoosiga isikutele suunatud teenuste osakaalu 
rekonstrueerides selleks ruumid- loodud on juurde 14 uut teenusekohta (kokku saab pakkuda 
teenuseid 50-le dementsusega inimesele). 

 1.2. Luuakse dementsuse valdkonna koolitus- ja arenduskeskus, kohandades 
teenusesaajate jaoks sobiva elukeskkonna ja õueala, luuakse uuenduslike tehniliste 
lahendustega ning koolitatud personaliga osakonnad- hoone C-tiib on renoveeritud ja 
sisustatud dementsusega inimeste vajadusi arvestades. Selle tulemusena on moodustatud 
ühtne DEM osakond mis ümbritseb teraapiaaeda. Kasutusele on võetud ja testitud erinevaid 
tehnilisi ja teraapilisi abivahendeid, koostöös Võrumaa mööblitööstuse arenduskeskusega 
TSENTER valmis eakate mööbli prototüüp, mis on lõppkasutajate poolt testimisel. 
Demoruumis on võimalik tutvuda dementsusega inimeste puhul kasutatavate abivahenditega. 
Valminud on 20-kohaline õppeklass koos tehnikaga ja majutuskohad praktikantidele ja 
õppuritele. 

2. Teenuste jätkusuutlikkus ja kvaliteet 

2.1.      Suurendatakse erihoolekandeteenuste  teenusportfelli. 2020. aasta lõpuks avatakse 
24- kohaline ööpäevaringse erihoolekandeteenuse üksus Paides. Operaatorlepingu alusel 
osutatakse Paide Mündi üksuses ööpäevaringset erihoolekandeteenust 24-le inimesele. 
Tegevusluba nr 20200819-380476 väljastatud 18.08.2020, üksus avatud 01.09.2020. 

2.2. Tagatakse ööpäevaringne tervishoiuteenuse kättesaadavus hooldekeskuses. Selleks 
taotletakse Haigekassalt väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenuse 
rahastamist - osaletud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse riigihankel ja alates märtsist 
2020 osutatakse koduõendusteenust üldhooldusteenuse klientidele Eesti Haigekassaga 
sõlmitud lepingu alusel. 

3. Õppiv ja koostöövalmis organisatsioon kvalifitseeritud töötajatega  

3.1.      Töötajad hoiavad end kursis sotsiaalteenuste arengusuundade ja kvaliteedinõuetega 
ning osalevad erialaorganisatsioonide töös (ESTA, ESJN; Elu Dementsusega, DKK, EPL), 
hooldekeskus korraldab 2020. aasta hooldustöötajate kutsevõistlused- asutus on alates 2020. 
aastast Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu (EPL) liige, osaleb aktiivselt MTÜ Elu 
Dementsusega tegevuses ja teeb koostööd Dementsuse Kompetentsikeskusega. Sihtasutuse 
juhatuse liige kuulub Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatusse hoolekandeasutuste esindajana 
ning osaletakse aktiivselt sporditegevuses. 

3.2.      Personal on nõuetekohase haridusega, osaleb aktiivselt sise- ja väliskoolitustel ning 
teeb kompetentside jagamisel koostööd teiste teenuseosutajatega - õpingute teist aastat 



jätkab hooldustöötajate tasemeõppe kursus (8 töötajat) ja tegevusjuhendaja kutse omandas 
4 töötajat, 1 õpib. Töötamise toetamise teenuse tegevusjuhendaja koolituse läbis 3 
tegevusjuhendajat, Verge-metoodika koolituse 3 töötajat. Lisaks on kõik asutuse töötajad 
läbinud WHO inimõiguste alase koolituse Quality Rights (see tuleb läbida kõigil tööle asuvatel 
inimestel katseaja lõpuks). Dementsuse-teemalisi sisekoolitusi korraldati 5 ning kokku osales 
neil 27 töötajat. Teenuste juht ja hooldaja läbisid Tervise Arengu Instituudis dementsuse 
valdkonna sisekoolitajate väljaõppe. Seoses koroonapiirangutega kasutati palju e-koolituste 
võimalusi, erilist tähelepanu pöörati vaimse tervise esmaabiga seotud teemadele. 
Problemaatiline oli meditsiinitöötajate erialane koolitamine nõutavas mahus, kuna mitmed  
koolitused jäid ära. Sellele vaatamata läbis 3 õde immuniseerimiskoolituse ja  füsioterapeut 
täiendab end Barcelona Ülikooli e-kursustel. 

ETKA Andras poolt tunnustati asutust Järvamaa 2020. aasta õppijasõbraliku tööandja tiitliga. 

 

4. Organisatsioon on innovaatiline ja arenev, võttes igapäevatöös kasutusele 
kaasaegseid tehnilisi lahendusi ning kohandades ruumilist keskkonda. 

Selleks: 

4.1. Tagatakse efektiivse ruumikasutusega kaasaegne ja kodune elukeskkond- elukeskkonna 
parandamiseks on 2020. aastal renoveeritud hooldekeskuse C-tiib, teostatud sanitaarremonti 
fuajees. Soetatud on sisustust ja sihtgrupi vajadusi arvestades funktsionaalvoodeid ning 
muudetud elutubasid kodusemaks lisades sisustuselemente. 

4.2.  Klienditöö dokumentatsioon on erihoolekandeteenustel elektrooniline- klienditoimikud ja 
kalenderplaanid on elektroonilised ja kaasajastatud. 

4.3. Osaletakse aktiivselt projektikonkurssidel suurendades edukate projektide abil 
investeerimis- ja arenguvõimalusi- 2020. aastal sai Sotsiaalministeeriumilt rahastuse 
dementsuse arendus- ja koolituskeskuse projekt. See viidi ellu tähtajaliselt ja püstitatud 
eesmärgid said täidetud. Loodud on võimalused koolituste läbiviimiseks, õppurite 
majutamiseks ja praktikabaasiks. 

 

Arendustegevus 

2020. aastal sai hooldekeskus Sotsiaalministeeriumilt rahastuse dementsuse arendus- ja 
koolituskeskuse füüsilise keskkonna loomise projektile. 

Hooldekeskus sai Järvamaa 2020. aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustuse ning 
dementsusesõbraliku asutuse märgise. 

Jätkus koostöö erinevate õppeasutustega (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut, kutseõppeasutused). 
Hooldekeskus oli praktikabaasiks eeltoodud koolide õppuritele. Õpinguid jätkas 
töökohapõhise õppes hooldustöötajate grupp koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega.   

Sotsiaalkindlustusametiga toimib väga hea koostöö, ühiselt on läbi viidud kohtumisi Koerus ja 
osaletud teenusepakkujatele korraldatud infopäevadel ja koolitustel.  

Hooldekeskuses töötas 2020. aastal Koerus keskmiselt 110 töötajat. Augustis  avatud Paide 
üksusesse lisandus 9 töötajat ning ühe osakonna remondi tõttu värbasime aasta kestel vähem 
töötajaid. Tööjõukulud 2020. aastal olid 1 829 908 eurot. 



2020. aastal lahkus töölt 19 töötajat s.h  2  tööandja algatusel st tööjõu voolavus oli 16%. 
Lisaks lõppes 31. detsembril konsultant-projektijuhti tähtajaline tööleping. 

2020. aasta lõpus oli meil 118 töötajat (2 vaba kohta). Neist 1 algharidusega, 18 
põhiharidusega, 27 keskharidusega, 33 kesk-eriharidusega, 13 kesk+kutseharidusega, 22 
töötajat kõrgharidusega ja 4 magistrikraadiga. 

Vahetult teenuseosutajad: 40 tegevusjuhendajat ja vanemtegevusjuhendajat. Neist 20 on 
kesk-eri või kesk-kutse, 9 kõrg-, 11 keskharidusega. 7 tegevusjuhendajat on erialase 
haridusega, 26 on läbinud tegevusjuhendajate 260 tunnise koolituse (7 õpib või on koolituse 
järjekorras), 12 on läbinud lisaks 40 tunnise liitpuude koolituse ning 3 töötamise toetamise 
teenuse koolituse.  

38 hooldajat, vanemhooldajat  ja hooldaja-koristajat. Neist 1 on alg-, 12 põhi-, 10 kesk- ja 13 
kesk-eri ja kesk+kutseharidusega ja 2 kõrgharidusega. 14 töötajat on hooldustöötaja kutsega 
ning 8 õpivad hooldustöötaja töökohapõhises kutseõppes. 

Töötajatest elab Järva vallas 60%,  Paide linnas 17%  ja Türi vallas 0,6%,  Lääne-Viru 
maakonnas, 15% ja Jõgeva maakonnas 0,4%. 

2020. aastal osalesid meie töötajad koolitustel kokku 3221 akadeemilist tundi. Lisaks lõpetasid 
4 töötajat 260 tunnise tegevusjuhendaja koolituse ja 2 töötajat Puhastusteenindaja tase 4 
töökohapõhise kutseõppe. Koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega jätkavad 8 töötajat  
töökohapõhise Hooldustöötaja tase 4 kutseõppega, mis kestab 2 aastat. 

 

Tuleviku arengusuunad 

2021. aasta peamisteks eesmärkideks on: 

1) Sihtasutus on juhtivaks dementsuse valdkonna arenduskeskuseks riigis 

 1.1. Käivitatakse dementsuse valdkonna arendus- ja koolituskeskuse sisutegevus, viies läbi 
koolitusi erinevatele sihtrühmadele; 

1.2. Võetakse vastu praktikante ja stažööre ning jagatakse teadmisi koostöös Dementsuse 
Arenduskeskusega. 

2) Teenuste jätkusuutlikkus ja kvaliteet 

2.1.  Tagatakse teenusekohtade täituvus ja teenuste sisuline kvaliteet; 

2.2. Parandatakse ruumilisi tingimusi nakkushaiguste leviku vältimiseks ja vajadusel 
haigestunute isoleerimiseks. 

3) Õppiv ja koostöövalmis organisatsioon kvalifitseeritud töötajatega  

3.1.  Töötajad hoiavad end kursis sotsiaalteenuste arengusuundade ja kvaliteedinõuetega 
ning osalevad aktiivselt erialaorganisatsioonide töös (ESTA, ESJN; Elu Dementsusega, DKK, 
EPL, dementsuse sõprade liikumine), hooldekeskus korraldab 2021. aasta hooldustöötajate 
kutsevõistlused; 

3.2.      Personal on nõuetekohase haridusega, osaleb aktiivselt sise- ja väliskoolitustel ning 
teeb kompetentside jagamisel koostööd teiste teenuseosutajatega ja koostööpartneritega; 



4) Organisatsioon on innovaatiline ja arenev, võttes igapäevatöös kasutusele 
kaasaegseid tehnilisi lahendusi ning kohandades ruumilist keskkonda. 

4.1.   Klienditöö dokumentatsioon on üldhooldusteenustel elektrooniline; 

4.3. Osaletakse aktiivselt projektikonkurssidel, suurendades edukate projektide abil 
investeerimis- ja arenguvõimalusi. 

  

Koostas 

 

Terje Teder 
Juhatuse liige 
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Sihtasutus Koeru Hooldekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 335 850 526 286 2

Nõuded ja ettemaksed 203 729 170 011 3

Varud 16 483 6 994 4

Kokku käibevarad 556 062 703 291  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 898 219 1 394 425 6

Kokku põhivarad 1 898 219 1 394 425  

Kokku varad 2 454 281 2 097 716  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 308 392 349 549 8

Kokku lühiajalised kohustised 308 392 349 549  

Kokku kohustised 308 392 349 549  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 2 148 302 2 148 302  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -400 135 -324 004  

Aruandeaasta tulem 397 722 -76 131  

Kokku netovara 2 145 889 1 748 167  

Kokku kohustised ja netovara 2 454 281 2 097 716  



10

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 517 181 120 026 10

Tulu ettevõtlusest 2 506 335 2 170 650 11

Muud tulud 31 929 23 543 12

Kokku tulud 3 055 445 2 314 219  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -559 446 -533 077 13

Tööjõukulud -1 829 908 -1 641 174 14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -88 398 -83 081 6

Muud kulud -179 971 -133 601 15

Kokku kulud -2 657 723 -2 390 933  

Põhitegevuse tulem 397 722 -76 714  

Intressitulud 0 583  

Aruandeaasta tulem 397 722 -76 131  
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Sihtasutus Koeru Hooldekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 397 722 -76 714  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 88 398 83 081 6

Kokku korrigeerimised 88 398 83 081  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -33 718 -14 894 3

Varude muutus -9 488 -4 265 4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -45 183 86 992 8

Kokku rahavood põhitegevusest 397 731 74 200  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-588 167 -241 968  

Laekunud intressid 0 583  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -588 167 -241 385  

Kokku rahavood -190 436 -167 185  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 526 286 693 471  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -190 436 -167 185  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 335 850 526 286 2
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Sihtasutus Koeru Hooldekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 2 148 302 -324 004 1 824 298

Aruandeaasta tulem 0 -76 131 -76 131

31.12.2019 2 148 302 -400 135 1 748 167

Aruandeaasta tulem 0 397 722 397 722

31.12.2020 2 148 302 -2 413 2 145 889
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja täpsustab avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus raamatupidamise aruanne on koostatud  eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel  meetodil. 

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures

on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad  nõuded hinnatakse bilansis alla nende tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansis

ebatõenäoliselt laekuva nõudena. Ostjatelt laekumata summad, mille maksetähtaeg on ületanud 365 päeva, kantakse kuludesse.

Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded,  kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa korrigeerimisena

ja  kulu vähendamisena aruandeperioodi kasumiaruandes. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused

nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude  kuluks

kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam,

kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaradena käsitletakse varasid, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5 000 eurot.Kõik varad 

soetusmaksumusega alla 5 000 euro kajastatakse väheväärtusliku varana. Väheväärtuslikke varasid arvestatakse bilansiväliselt 

vastavate üksuste ja materiaalselt vastutavate isikute lõikes. 

 

Põhivarasid  kajastatakse 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. Põhivara remondi- ja  hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada 

vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

 

 

Materiaalne põhivara eemaldatakse bilansist selle müümise hetkel või kui selle edasine kasutamine või müük ei tekita tõenäoliselt majanduslikku 

kasu. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine 

lõpetati, kasumiaruandes. 

 

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning amortiseeritakse kuni
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lõppväärtus ületab bilansilist  jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate

amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

 

Lähtuvalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist ei tee Sihtasutus kaetava väärtuse teste ega kajasta varade väärtuse langust

kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul

põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. Muudel juhtudel tehakse põhivara väärtuse languse korral kaetava väärtuse

test. Juhul, kui põhivara kaetav väärtus (so kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema

bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Kui on märke sellest, et

varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt. 

 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

hooned ja rajatised 10-50 aastat

masinad ja seadmed 5-10 aastat

muu inventar 2-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Rendid

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

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Sihtasutus kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Sihtasutus kui rendileandja

Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodil lineaarselt tuluna. 

Finantskohustised

Kõik fintskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

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.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa

aga kajastatakse samal ajal tuluna. 

Tegevustoetused –  toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest.

Tegevustoetusi kajastatakse tuluna raha laekumisel.

Tulud
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Tulu majandustegevusest ja muud tulud kajastatakse selle üksuse tulemiaruandes, kes vastava tulu eest kaupu müüs või teenust osutas.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist

kajastatakse teenuse osutamisel. 

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi kirjetele. Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse

nendega seotud tulusid. Kulud, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel,  kajastatakse nende tekkimise

hetkel varana lähtudes olulisuse printsiibist. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale majandusliku

kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Aastaaruandes käsitletakse seotud osapoolena :

1) kõrgema juhtorgani ja tegevjuhtkonna liikmed ja nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;

2) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle punktis 1 nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline

mõju.

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused. Muude seotud

osapooltega tehtud tehingute osas avalikustatakse informatsioon nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või SA Koeru

Hooldekeskus sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused

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

korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega. Korrigeeriv aruandekuupäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab aruandekuupäeval

eksisteerinud asjaolusid ning selle mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Mittekorrigeeriv aruandekuupäevajärgne

sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust aruandekuupäeval eksisteerinud asjaoludest ning tavaliselt ei kajastata selle mõju lõppenud

aasta bilansis ja tulemiaruandes, need on avaldatud lisades juhul, kui nad on olulised.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 416 2 803

Arvelduskonto Riigikassas 335 434 523 483

Kokku raha 335 850 526 286



16

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 194 701 194 701  

Ostjatelt laekumata

arved
194 701 194 701  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 000 2 000 5

Muud nõuded 1 490 1 490  

Viitlaekumised 1 490 1 490  

Ettemaksed 5 538 5 538  

Tulevaste perioodide

kulud
5 538 5 538  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
203 729 203 729  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 163 290 163 290  

Ostjatelt laekumata

arved
163 290 163 290  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 000 1 000 5

Muud nõuded 1 013 1 013  

Viitlaekumised 1 013 1 013  

Ettemaksed 4 708 4 708  

Tulevaste perioodide

kulud
4 708 4 708  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
170 011 170 011  

31.12.2020.a seisuga nõuded ostjate vastu sisaldab eraisikute võlga summas 68 086 eurot (seisuga 31.12.2019.a 63 766 eurot) ja

asutuste võlga summas 126 615 eurot (seisuga 31.12.2019.a 99 524 eurot). 

Tulevaste perioodide ettemaksed seisuga 31.12.2020 sisaldavad ettemakseid ajakirjanduse tellimuste eest summas 276 eurot (seisuga

31.12.2019.a 351 eurot), sõidukite- ja varakindlustuse makseid 2 509 eurot (seisuga 31.12.2019.a 2 257 eurot), IT majutusteenus summas

1 329 eurot (seisuga 31.12.2019.a 151 eurot), kasutusrendile võetud sõiduki esimest lepingumakset summas 0 eurot (seisuga 31.12.2019.a 495

eurot) 

Töötajatele makstud ettemakstud puhkusetasu koos maksudega 1 424 eurot (seisuga 31.12.2019.a 1454 eurot)
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Lisa 4 Varud
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Tooraine ja materjal 16 483 6 994

s.h. toiduained 3 704 3 970

puhastusvahendid 12 779 3 024

Kokku varud 16 483 6 994

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 34 463 29 753

Sotsiaalmaks 82 822 73 154

Kohustuslik kogumispension 3 470 2 973

Töötuskindlustusmaksed 5 744 4 928

Ettemaksukonto jääk 2 000  1 000  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 000 126 499 1 000 110 808

Vaata ka lisa 3 ja 8
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

 

Transpordivahendid Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 566 2 265 519 79 043 102 514 181 557 6 721 0 2 455 363

Akumuleeritud kulum 0 -1 080 873 -54 243 -77 988 -132 231 -6 721 0 -1 219 825

Jääkmaksumus 1 566 1 184 646 24 800 24 526 49 326 0 0 1 235 538

  

Ostud ja parendused 241 968 241 968

Uute ehitiste ost,

uusehitus, parendused
     231 473 231 473

Muud ostud ja

parendused
  10 495 10 495

Amortisatsioonikulu -70 998 -9 300 -2 783 -12 083 -83 081

Ümberliigitamised 189 998 10 495 10 495 -200 493 0

Ümberliigitamised

lõpetamata projektidest
189 998 10 495 10 495 -200 493 0

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 566 2 455 517 79 043 113 009 192 052 6 721 41 475 2 697 331

Akumuleeritud kulum 0 -1 151 871 -63 543 -80 771 -144 314 -6 721 0 -1 302 906

Jääkmaksumus 1 566 1 303 646 15 500 32 238 47 738 0 41 475 1 394 425

  

Ostud ja parendused 563 220 28 972 28 972 592 192

Uute ehitiste ost,

uusehitus, parendused
 563 220     563 220

Muud ostud ja

parendused
  28 972 28 972 28 972

Amortisatsioonikulu -75 112 -9 300 -3 986 -13 286 -88 398

Ümberliigitamised 41 475 -41 475 0

Ümberliigitamised

lõpetamata projektidest
41 475 -41 475 0

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 1 566 3 060 212 79 043 141 981 221 024 6 721 0 3 289 523

Akumuleeritud kulum 0 -1 226 983 -72 843 -84 757 -157 600 -6 721 0 -1 391 304

Jääkmaksumus 1 566 1 833 229 6 200 57 224 63 424 0 0 1 898 219

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja
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 2020 2019

Kasutusrenditulu 135 135

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Muud varad 1 566 1 566

Kokku 1 566 1 566

Kasutusrendile on antud SA  Koeru Hooldekeskusele kuuluv põllumajanduslik maa suurusega 2,7 ha sihtotstarbega

põllumajanduslike kultuuride kasvatamiseks jääkmaksumusega 1 566 eurot.

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019

Kasutusrendikulu 4 064 4 021

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2020 31.12.2019

12 kuu jooksul 3 020 3 258

1-5 aasta jooksul 2 865 0

Kasutusrendile on võetud sõiduauto Subaru. Lisatingimus liisingulepingu ennetähtaegsel lõpetamisel:

kui liisinguvõtja soovib liisingulepingut ennetähtaegselt lõpetada ja liisingueset tagastada, kuulub liisinguvõtja poolt tasumiseks liisingulepingust

tuleneva jooksva kuu liisingu osamakse ja intress ning kõik järgnevad osamaksed ja liisinguandja nõudmisel kuni 6 järgneva kuu

intressi maksed.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 27 729 27 729  

Võlad töövõtjatele 154 164 154 164 9

Maksuvõlad 126 499 126 499 5

Kokku võlad ja ettemaksed 308 392 308 392  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 81 614 81 614  

Võlad töövõtjatele 149 925 149 925 9

Maksuvõlad 110 808 110 808 5

Saadud ettemaksed 1 144 1 144  

Muud saadud ettemaksed 1 144 1 144  

Tagatistasud 6 058 6 058  

Kokku võlad ja ettemaksed 349 549 349 549  
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Töötasude kohustis 101 389 93 710  

Puhkusetasude kohustis 51 685 53 767  

Muud võlad töövõtjale 1 090 2 448

Kokku võlad töövõtjatele 154 164 149 925 8

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Sotsiaalministeerium 0 83 333 0 83 333 0

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

0 83 333 0 83 333 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sotsiaalministeerium 0 30 969 -418 30 551 0

Eesti Töötukassa 0 6 142 0 6 142 714

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 37 111 -418 36 693 714

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 120 444 -418 120 026 714

 

 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Sotsiaalministeerium 0 500 000 0 500 000 0

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

0 500 000 0 500 000 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sotsiaalministeerium 0 5 333 0 5 333 0

Eesti Töötukassa 714 11 072 0 11 848 1 490

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

714 16 405 0 17 181 1 490

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

714 516 405 0 517 181 1 490
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Sotsiaalministeerium projekti 3-4/1133-1 riigieelarveline toetus summas 500 000 eurot, hingehoiuteenuse projekti 3-4/1140-1 toetus summas

5 333 eurot. 

Eesti Töötukassa palgatoetus laekunud 11 072 eurot ning nõue 1 490 eurot.

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Haiglate tulud 282 812 203 335

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 2 195 557 1 967 315

Tulud majandustegevusest 27 966 0

Kokku tulu ettevõtlusest 2 506 335 2 170 650

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Trahvid, viivised ja hüvitised 73 0

Rendi- ja üüritulu 0 418

Muud 31 856 23 125

Kokku muud tulud 31 929 23 543

Muude nimetamata tulude all on kajastatud Eesti Haigekassa poolt hüvitatud isikukaitsevahendite kulu, tagastamata tagatistasu, riistvara müük

ja vee mikrobioloogiline analüüs.
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Energia 109 916 115 651

Elektrienergia 31 865 31 909

Soojusenergia 70 915 75 688

Kütus 7 136 8 054

Mitmesugused bürookulud 12 393 12 198

Lähetuskulud 0 1 642

Koolituskulud 6 911 20 990

Muud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 62 470 63 140

Sõidukite majandamiskulud 9 983 10 966

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 19 921 19 647

Inventari majandamiskulud 35 726 31 946

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 173 266

Toiduainete kulud 187 785 148 842

Meditsiini- ja hügieenikulud 110 771 98 756

Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 2 194 2 877

Eri-ja vormiriietus 920 5 809

Muud 283 347

Kokku mitmesugused tegevuskulud 559 446 533 077

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 1 387 580 1 239 203

Sotsiaalmaksud 431 685 392 543

Töötuskindlustusmaksed 10 643 9 428

Kokku tööjõukulud 1 829 908 1 641 174

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 110 102

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

 2020 2019

Käibemaks 61 636 88 315

Maamaks 10 10

Riigilõivud 50 80

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 0 297

Käibemaks põhivara soetuselt 118 275 44 899

Kokku muud kulud 179 971 133 601
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Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 48 297 48 571

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kohaselt tuleb raamatupidamise aastaaruannetes avalikustada lisaks tegev- ja

kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasudele ja olulistele soodustustele muude seotud osapooltega tehtud tehingute osas informatsioon

vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või SA Koeru Hooldekeskus sisedokumentide üldistele nõuetele või

turutingimustele. Sihtasutusel ei olnud 2019 ja 2020 aastal seotud isikutega tehtud tehingute hulgas selliseid tehinguid.

Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik ning asutajaõigusi teostab Sotsiaalministeerium.

Nõukogu liikmetele on 2020.a tasusid makstud 15 897 eurot (2019.a 15 840 eurot).

Juhatajale on 2020.a tasu makstud 32 400  eurot (2019.a 32 731 eurot).

Lisa 17 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Seoses koroonaviiruse COVID-19 pandeemia puhkemisega SA Koeru Hooldekeskuses 2021.aasta jaanuaris-veebruaris on oluliselt

suurenenud personali- ja majandamiskulud ning vähenenud tulud klientide arvu vähenemise tõttu. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Koeru Hooldekeskus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 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 31.12.2020 ning sellel kuupäeval

lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

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

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

(Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme

hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

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

aruannet.

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

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

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

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

aru anda.

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

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

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

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

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

või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

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

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

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

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

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

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

teevad.

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

järgmist:

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

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

mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist

või sisekontrolli eiramist;

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

sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/digitaalselt allkirjastatud/

Kairi Luigelaht-Teder

Vandeaudiitori number 546

Audit & Consult OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 280

Telliskivi tn 60/1, Tallinn, Harju maakond, 10412
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste

tegevus
8730 Jah

Õendusabi osutamine 86903 Ei

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute

hoolekandeasutuste tegevus
87201 Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 55519763

Mobiiltelefon +372 55508744

E-posti aadress terje.teder@koeruhk.ee

Veebilehe aadress www.koeruhk.ee


