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Sihtasutus Tuuru 2016. a tegevusaruanne 
 
Üldinfo 
 
Sihtasutus Tuuru (SA Tuuru) esmakanne Äriregistris on 12.12.1997. SA Tuuru asutaja on 
Hiiu maavanem (asutamisotsus on tehtud 15.09.1997), asutajaõiguste teostaja on 2015. aasta 
01. septembrist Rahandusministeerium. Tuuru on avalikes huvides tegutsev eraõiguslik 
juriidiline isik, mille tegevust reguleerivad sihtasutuste seadus, riigivaraseadus ja muud 
õigusaktid ning SA Tuuru põhikiri. SA Tuuru majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. 
detsembril. SA Tuuru juhtorganid on nõukogu ja juhatus. 
 
SA Tuuru tegevuse eesmärk on vastavalt põhikirjale Hiiumaa sotsiaalse ja majandusliku 
arengu programmide ja projektide algatamine, juhtimine ning sellega seonduvate uuringute, 
arendustöö, vabahariduse, täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine ning 
osalusdemokraatia toetamine. 
 
SA Tuuru kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Maakondlikud arenduskeskused 
on kõigis maakondades paiknevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad tasuta 
nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, 
alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Võrgustik juhindub 
oma tegevuses võrgustiku strateegiast. 
 
SA Tuuru juhtimine ja personal 
 
Tuuru juhtorganid on nõukogu ja juhatus. 
Nõukogu kavandab Tuuru tegevust ning korraldab Tuuru juhtimist ja teostab järelevalvet 
juhatuse tegevuse üle. Nõukogu esindab Tuurut vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatusega. 
Nõukogu oli 2016 aastal 7-liikmeline. Koosseisu kuuluvad aasta lõpuks Tiit Paulus ja Üllar 
Padari ( HOL esindajad), Ester Tammis (mittetulundusühenduste esindaja), Piret Sedrik (Hiiu 
maavanema poolt nimetatud ametnik), Tanel Malk ja Agur Nurs (ettevõtjate esindajad) ning 
Jana Tammeveski (Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna esindaja), Tõnis Virovere 
(Rahandusministeeriumi esindaja). Nõukogu esimees on Tanel Malk. Aasta jooksul toimus 7 
nõukogu koosolekut (22.02.; 14.03.; 22.04.; 30.05.; 15.08.; 22.09.; 22.12.)  ja üks kohtumine 
juhatajaga (26.01) kiireloomulise info vahetamiseks. 
 
Juhatus on üheliikmeline ja vastavalt põhikirjale nimetatakse teda juhatajaks. Kuni 12. 
detsembrini 2016 oli juhataja Katrin Sarapuu, kes lahkus ametist omal soovil. 12.12.2016 
määras nõukogu  juhatajaks Aivi Telviku. 
 
SA Tuuru koosseis seisuga 31.12.2016.a  

Ametinimetus 
Ametikoha 
suurus 

Märkused 

Juhataja/ettevõtlikkusteadlikkuse programmi 
koordinaator 

0,2 
EAS tellimuse 
täitmine/üldjuhtimine 

Mittetulundusühenduste konsultant / info- ja 
koolitusspetsialist 

1,0 
0,5 KÜSK tellimuse täitmine, 
0,3 koolitusspetsialist; 0,2 
infotöö 



Investorteeninduse konsultant 0,2 EAS tellimuse täitmine 

Ettevõtluskonsultant 1,0 EAS tellimuse täitmine 

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi 
koordinaator 

1,0 
EAS / PATEE tellimuse 
täitmine 

Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe 
koordinaator 

0,5 
EAS / PATEE tellimuse 
täitmine 

Raamatupidaja, Maaelu Edendamise SA 
nõuandeteenistuse Hiiumaa kontaktisik, 
konsultant 

1,0 
EAS / PATEE tellimuse 
täitmine 
MES tellimuse täitmine 

Hiiumaa turismiinfokeskuse (TIK) juhataja 1,0 EAS, HOL tellimuse täitmine 

Hiiu maakonna turismikoordinaator 1,0 HOL tellimuse täitmine 

Sisekoristustööde teostaja    0,5  
üldku 

 üldkulu 

 
Peale eelpooltoodu on ametis Lääne-Eesti piirkondlik investorkonsultant 
(www.investinestonia.com/en/), kes teenindab nelja Lääne-Eesti maakonda ja ta on Läänemaa 
arenduskeskuse koosseisus.  
Sisse ostetakse IT-spetsialisti ja varahaldus teenust. 
2016. aastal on lahkunud 4 töötajat ja 1 juhataja. 2  töötajat lahkusid omal soovil, nende 
asemele on võetud uued töötajad; üks 0,5 tööajaga töötaja ei läbinud katseaega, võeti asemele 
teine inimene. Juhataja lahkus omal soovil, jätkas Tuurus tööd teisel ametikohal töötajana. 
Aasta lõpus asus ametisse uus juhataja ja ta täidab 0,2 koormusega ka 
ettevõtlikkusteadlikkuse programmi koordinaatori ülesandeid. Koondati koolitusjuhi ja 
majahoidja ametikohad. TIK juhataja on lapsehoolduspuhkusel ja teda asendatakse.  
 
SA Tuuru varad 
 
Materiaalne vara seostub eelkõige 1979. aastal valminud administratiivhoone omamisega ja 
selle võimalustega (Vabrikuväljak 1, Kärdlas). Hoone suletud netopind  on  1 283,1 m2, sellest 
üldpind 571,8 m2 ning kasulik pind 711,3 m2. 
 
Hoones on koolitusasutusele vajalikud 2 õppeklassi, suurusega a’ 37,8m2.  Mahutavus 
seminaristiilis paigutusena 20 inimest. Õppeklassid on varustatud tehniliste vahenditega.  
 
Arvutiklass (45,6 m2) on varustatud 10 arvutiga. Konverentsiruum (saal, 112,6 m2) , mahutab 
teatristiilis 80 inimest ning seminaristiilis 50 inimest.  
Majaomanikuna üüris Tuuru jätkuvalt ruume nii pikaajalistele klientidele kui ühekordseteks 
sündmusteks.  
SA Tuuru enda töötajate käsutuses on 5 kabinetti (kokku 90,7 m2) , seminariruum (17,3 m2). 
Välja on üüritud pikaajaliselt 362,22 m2. 

Alates 2016. aasta lõpust on Tuuru majas kasutusel kiire, fiiberoptilisel kaablil põhinev 
andmesideühendus, mis võimaldab andmeid edastada varasemaga võrreldes enam kui kümme 
korda kiiremini. Andmesideühenduse kiirus oli varem 30Mbps /10Mbps, pärast fiiberoptilise 
ühenduse valmimist 400Mbps /400Mbps.  Ühtlasi valmis 2016. aasta lõpus Tuuru majas 
vabalt kasutatav kiire WIFI leviala. 



 
Tuuru majale on seatud hüpoteek seoses käibekapitali arvelduslaenu lepinguga 2012035866 
SEB-ga, mis sõlmiti 13.12.2012 ja jätkub 2017 aasta 20. detsembrini.  
 
2016 aasta tegevused 

SA Tuuru peamised tellijad ning koostööpartnerid olid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
(EAS), Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL), 
Hiiumaa Ettevõtjate Liit (HEL), Hiiu Maavalitsus, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, 
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, MTÜ Hiiumaa Turismiliit,  ettevõtjad ning teised 
organisatsioonid. 
 
Ettevõtluse valdkond: 

-        teabe jagamine toetusvõimaluste; ettevõtlusvõimaluste; eraturu konsultantide teenuste 
ja  potentsiaalsete investorite kohta. 

-      potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate nõustamine,  eesmärgiga toetada nende 
äriplaani koostamist ja elluviimist; 

-          nõustame tegutsevaid ettevõtjaid eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist 
ja elluviimist, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib 
oma potentsiaali maksimaalselt.  

 
2016. aasta töömahud ja tulemusnäitajad: 

-       nõustatud alustavate ettevõtete arv, kes on jõudnud vähemalt 1 täiendava 
mediaanpalga võimekuseni - 6; 

-          positiivse eelhinnanguga EASile esitatud ja rahuldamisotsuseni jõudnud starditoetuse 
eelnõustamise tulemusi- 1; 

-          MAK korraldatud ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalenute arv - 183; 
-          ettevõtjate esitatud muid toetusprogrammide taotlusi (keskuse nõustamise abil) - 2; 
-          lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjades 15. 

2016. aasta tööle antud hinnangud tagasiside alusel: 
-          mentorklubides osalejate keskmine hinnang mentorklubis osalemise kasulikkusele 

(skaalal 0-10) - 9,8; 
-          MAK korraldatud ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalejate keskmine hinnang ürituse 

kasulikkusele (skaalal 0-10) - 9,8. 
Alustavad ettevõtjad on tundnud huvi starditoetuse vastu. Kahjuks enamus on loobunud, kuna 
ei kvalifitseeru või ei suuda täita käibekasvu, müügitulu ning töötajate arvu tingimusi. 
Potentsiaalsed ja alustavad ettevõtjate teabesoov on erinevate toetusvõimaluste järgi, mis 
aitaksid startida ettevõtlusega ja huvi on ka  tootearenduse vastu. 
Peamine suhtlus ettevõtjatega toimub otsekontaktidega. Lisaks kasutame info edastamiseks 
erinevaid IT-kanaleid (ettevõtjate list, Tuuru FB, Tuuru kodulehekülg 
Teist aastat järjest  viidi läbi ettevõtjatele suunatud mentorklubi, ettevõtluspäev, 
arenguseminar, ideekohvik, ettevõtja baaskoolitus. 
2016. a. kanti registrisse  75 (2015a. 68) uut ettevõtet. Investorteeninduse konsultant nõustas 
Soome ettevõtjat ettevõtte asutamisel Hiiumaal.  Jätkus  Hiiumaa majandusülevaate 
koostamine ja väljaandmine, mis koostati seekord ka inglise keeles. 
Tuuru omistas komisjoni otsusel Hiiumaa Rohelise Märgi 18ne erineva tootja  50 tootele. 
Rakendus PATEE programm 2015-2016 (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse 
edendamiseks). Noorte ettevõtlikkuse valdkonnas on eesmärgiks kujundada 
noortes  ettevõtlikku eluhoiakut,  majanduslikku mõtlemist, vastutustundlikkust ja hoolivust, 
koostöö ja analüüsi oskust,  julgust unistada. Ettevõtliku Kooli programmiga liitusid Lauka 



põhikool ja Kärdla Põhikool. Koostöös TTÜ-ga viiakse ellu (jätk 2017) noorte äriideede 
koolitust ja konkurssi „Bright Minds“. Tutvustati Hiiumaa ettevõtteid Järvamaa ettevõtjatele 
ja Järvamaa Arenduskeskusele. 
Tuuru pakkus tuge Jaapani-Eesti piirkondliku koostöökokkuleppe sõlmimisel.  
Koostöös piirkondliku investorkonsultandiga tugevdati sidemeid Rootsis kohtumisel 
Stockholmi piirkonna investoritega. Hiiumaal võeti vastu aukonsulite delegatsioon, Saksa ja 
Austria ajakirjanike delegatsioon. Pakuti teenuseid ja tuge investorpäringute vahendamisel ja 
hankimisel, investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamisel ja info vahendamisel, 
investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamisel ja levitamisel, investorite, 
investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate 
kontaktvõrgustike loomisel, investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute 
väljatöötamisel ning vastavate arendusprojektide käivitamisel. Tehti algust aruteludega rootsi 
keele õpetuse sisseviimiseks Hiiumaa koolidesse.  
Koostöös Harju- ja Raplamaa investorkonsultandiga loodi sidemed  ettevõtlusinkubatsiooni ja 
ettevõtluse toetamise organisatsioonidega Helsingi piirkonnas Soomes. 
 
Lääne-Eesti piirkondliku  investorkonsultandi (VIK) aruanne  
 
Regiooni vastu huvi tundnud uued ettevõtted on Soomest, Rootsist, Norrast, Saksamaalt, 
USAst, Hispaaniast, Ukrainast, Venemaalt ja Jaapanist; bioressursi, puidu-, lennukitööstuse-, 
plasti-, tekstiili-, väikelaevaehituse- ning andme- ja teenuskeskuste valdkonnast.  
VIK töökorraldus on kolmeastmeline: uusi investoreid otsivad eelkõige välisesindajad, 
investorite huvi korral Eesti vastu satuvad nad sektorpõhiste projektijuhtide juurde EASis 
ning alles siis, kui asukohana tuleb kõne alla Lääne-Eesti, saab kontakti ja pakkumist teha. 
Olulisim osa tööst on olemasolevate välisettevõtete järelteenindus, et selle pealt saavutada 
omanike rahulolu ja laienemisotsuseid. Selles süsteemis ei eeldata, et VIK-d iseseisvalt 
aktiivselt uusi välisinvestoreid leiavad. Hiiumaa suunal võib esile tuua , et jaapanlased on 
näidanud üles huvi investeerida Käina soojamajandusse; BioBag on laiendanud  Dagoplasti 
uute seadmete hankega, tuge on vajanud ehitise olukorra parandamine. Kahjuks otsustavad 
Rootsi omanikud väga pikalt võimaliku Pharma Systemsi laiendamisele.   
Konsultant Sulev Alajõe on Hiiumaa majandusülevaatesse 2015 kirjutanud põhjaliku artikli 
„Kuidas rahvusvahelistub Hiiumaa majandus“. Samuti ilmus Hiiu Lehes artikkel rootsi keele 
õppe eesmärkide teemal. 
EAS sihtfinantseering summas 65 000 eurot läbi (Läänemaa arenduskeskuse) oli konsultandi 
hinnangul piisav nii jooksvate päringute menetlemiseks kui proaktiivseteks sammudeks. 
Viimastest moodustasid suure osa Saksa majandusajakirjanike ja Eesti aukonsulite 
vastuvõtuprogrammid Lääne-Eesti teadvustamiseks ja turunduseks, samuti regiooni 
võtmesektoritega seotud messide külastuseks. Regioonis liikumiseks hädavajaliku töö auto 
kulude katmiseks suurendatakse 2017 eelarvet summani 76 000 eurot ning kaob üleriigiline 
reserv. Seega tuleb lääne regiooni kavandatud välisettevõtete seminar läbi viia nimetatud 
eelarve vahenditest ja käsutada eelarvet optimaalselt 2017. aasta eesmärkide saavutamiseks, 
milledeks on  70milj eurot investeeringuid ja 100 uut töökoha loomine regiooni. 
Juhtpartner on VIK töölepingu osas alates 2016 lõpust Läänemaa Arenduskeskus. 
 
Kodanikuühiskonna valdkond: 

Ühenduste arendamise ja nõustamise valdkonnas pakkus Tuuru: 

-  tugitegevusi MTÜ-dele kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel: 
eestvedajate inspireerimine, organisatsiooni asutamine, organisatsiooni tegevusvõimekuse 
kasvatamine, ühingu juhtimise korraldamise nõustamine, ühingu tegevuste rahastamise 



nõustamine, ühingu projektide nõustamine, organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja 
lõpetavate ühingute nõustamine 

- asjakohase teabe  jagamist; 

-  koolituste ja muude ürituste korraldamist.  

Nõustamise tulemuse hindame heaks. Tegevusi  toetavad  SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
ja Siseministeerium. 

Ühingute asutamine: 2016 a  asutati maakonnas 17 uut ühingu. Aruandlusperioodil toimus 7 
ühingu asutamise nõustamist. Reeglina järgnes asutamisele projekti taotluse koostamise 
nõustamine. 

Väljakutseks on  loomisel olevad ühingud, kus nähakse ette suurema mahulisi 
investeeringuid, kus sihtgrupp on väljaspool liikmeskonda.  Oluline on  jälgida, et juhtimise 
ülesehitamine, läbipaistvus, kaasatus jm aspektid saavad asutamisel selgelt ja loogiliselt paika. 
Teenus, mida on meeldiv osutada. 

Info vahendamine: ühendustele suunatud teavet on kogutud, süstematiseeritud, edastatud 
listi  (peale korrastamist 189 liiget), FB Tuuru lehekülje  (356 jälgijat) ja muude kanalite 
kaudu (MAKIS, Sihtasutus Tuuru kodulehekülg, Hiiu Leht jt). Arenduskeskus saab EMSLilt 
ajakirja Hea Kodanik paberkandjal eksemplare huvilistele jagamiseks. 

Päringutele  vastamine. Sisu oli seotud peamiselt erinevate toetusprogrammide ja 
organisatsiooni arendamise võimalustega.   

Koostöös Hiiu maavalitsusega on korraldatud 2 kohaliku omaalgatuse programmi infopäeva. 
Koostöös Rahandusministeeriumi esindajaga korraldati e-arvete teabepäev ettevõtjatele, 
avaliku sektori- ja ühingute esindajatele. 

Organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamise nõustamisi toimus 39 korral, mis hõlmas 
juhtimise korraldamist, ühingu tegevuse rahastamise nõustamist, ühingu projektide 
nõustamist. 

Enim ühingute pöördumisi on seotud organisatsioonide rahastamisega, sh projektitoetuste 
taotlemisega, kokku nõustati  22 taotlust, toetatud projektide osakaal 59%, sh: 

� 2 vabaühenduste arenguhüppe taotlust (mõlemad rahastatud).  
� 1 vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlust 

(rahastatud).  
� 1 regionaalsete investeeringute programmi taotlust (ei rahastatud, menetlemine 

lõpetatud jaotus- ja reservsummasid arvestades) 
� 1 KIK Kalandus meetme taotlust (ei rahastatud).  
� KOP taotlusvooru taotlustest on nõustatud 10 taotlust, neist rahastuse sai 6 taotlust.  
� 3 Leader  taotlust (rahastatud 1).  
� 2 KULKA taotlust (rahastatud 1).    
� 1 kogukondliku turvalisuse taotlusvooru taotlus (rahastatud).  

Koostöö: Mittetulundusühingute esindajatega on osaletud Hiiumaa Maitsete Aasta tegemistes 
(info vahendamine, töörühmades osalemine, sündmuste korraldamine).  Eesti erinevate 
piirkondade köögi ja kohaliku toidukultuuri väärtustamiseks on Maaeluministeerium ellu 



kutsunud uue traditsiooni – valida igal aastal välja üks Eesti toidu piirkond ning kuulutada 
välja selle piirkonna maitsete aasta. 

Eesti esimeseks, 2016 aasta toidupiirkonnaks on Hiiumaa.  Koostööprojekt, millesse 
panustavad   valdkonna ettevõtted Maaeluministeerium, MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ 
Hiidlaste Koostöökogu, MTÜ Hiiumaa Turismiliit, SA Tuuru, MTÜ Hiiukala, Hiiu 
Maavalitsus ja Hiiumaa omavalitsused ning muidugi kõik kes hindavad Hiiumaa maitseid. 

Koostöös Hiiumaa Loovisikute Vabaühenduse HiKu, MTÜ Toiduga Sõbraks, Hiiumaa 
Jooksugrupi ja Hiiumaa Turismiliidu liikmetega ning  Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja 
Keskusega valmistati ette ja viidi septembris (saare külastuste madalhooaeg) ellu Toidu ja 
kunstinädala programm.  

Keskkonna loomine: Konsultant osales  Hiiu valla arenguseminari valitsemise ja 
kodanikuühenduse töörühmas. Märksõnad seminaril ettekantud töörühma arutelu 
kokkuvõttest: sotsiaalne ettevõtlus, kaasamine. 

Hiiu valla kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni töös osalemine eksperdina Hiiu vallavolikogu 
määruse Mittetulundusliku tegevuse toetamise korra ettevalmistamisel. 

Maakonna vabaühenduste juhtide 7 moodulist koosneva arenguprogrammi läbis 11 osalejat 
(alustas 12). Üksikutes moodulites osales kokku 16 ühingute esindajat. Maksumus 3625,90 
eurot, rahastaja KÜSK. 

Korraldati kodanikuühiskonna Ühisnädala sündmused (KÜSK toetusega, partneritega): 12 
sündmust, 622 osalejat, 26 partnerit. Ühisnädala raames toimunud Hiiumaa 
kodanikuühenduste tunnustamissündmuse korraldamisel osales lisaks Sihtasutus Tuuru 
esindajatele 7 partnerit (aasta tagasi 5),  17 tunnustatavate kanditaatide esitajat (2015 a 12), 
tunnustamiseks  esitati 31 kandidaati. Maksumus  1 822,38 eurot. 

 
Regionaalarengu valdkonnas jagas Tuuru infot kohalikele omavalitsustele toetusvõimaluste, 
maakonna arendustegevuste, maakonna mittetulundusliku tegevuse ja maakonna majanduse 
kohta.  
 
Turismi valdkonnas tegeleb Tuuru turismiinfo haldamise, jagamise ja arendamisega. 
Haldab turismiinfokeskust.  
 
SA Tuuru on MTÜ Lääne-Eesti Turism (LET) liige, kus koostööd teiste Lääne-Eesti 
maakondade turismiorganisatsioonidega viiakse ellu ühistegevusi turunduse ja tootearenduse 
eesmärgil. LET-i sisulisse töösse Hiiumaa poolt panustab turismikoordinaator. 
 
Hiiumaa Turismiinfokeskus (TIK) on taganud sõltumatu ja selge turismiinfo kättesaadavuse 
andmebaasides ja kohapeal ning külastusstatistika esitamise EAS-i Turismiarenduskeskusele. 
Külastajaid oli TIK-s 7 660 (2015 oli külastajaid 8 300). Võimalik, et külastajate arvu langust 
põhjustas parvlaevaliikluse ajutine kvaliteedilangus. 
 
Hiiumaa Turismiinfokeskuse (TIK) tegevus: 

1. Igapäeva töö.  
Klientide teenindamine, kirjadele vastamine, Visit Estonia  Hiiumaa osa täitmine ja 
korrastamine, uute ettevõtjate lisamine. 



2. Personal 
2.1 Üks põhikohaga töötaja  - TIK juhataja, üks suvetöötaja 0,5 kohta/ 1kuu/ ja 

täiskohaga suvetöötaja 3 kuud. 
2.2 TIK töötajate töötasud – TIK juhataja – EAS sihtfinantseering, suvetöötajate 

töötasu – kohalik finantseerimine – Hiiumaa Omavalitsuste Liit. 
3. Osavõtt koolitustest ja konverentsidest 

3.1 Osaleti MAK, TAK ja LET poolt pakutavatel tasuta ja omaosalust nõudvatel 
koolitustel; LET korraldatud infopäevadel . Turismikonverentsil Tartus, LET 
regiooni turismikonverents Saaremaal. Transpordikuludeks ja lähetusteks 800 
eur, lähetuskulud olid 447,83 eur ja transpordikulud 112,50 eur.  

 
4. Turundustegevused 

4.1 koostas Hiiumaa 2016 sündmuste kalendri KULKA toel ning alustas  2017 
sündmuste kalendri koostamisega.  

4.2 osales 2016 TourEstil, BaltTour -il ja Matka messidel. 
4.3 osales aktiivselt Hiiumaa 2017 kataloogi koostamisel. 
4.4 TIK -i töötajad haldavad Hiiumaa Turismiinfo Facebooki lehte. 

5. Arendustegevused ja projektid  
5.1 Turismiinfokeskuse suveniiripoe töö korraldamine ja igapäevane koostöö 

Hiiumaa kunstnike ja käsitöölistega, et pood oleks varustatud hiiumaise 
atraktiivse käsitöö ja meenevalikuga. Osalemine uute Hiiumaaga seotud 
toodete arenduses. 

5.2 Hiiumaa TIK -i atraktiivsuse suurendamine läbi uute teenuste – kohvi müük ja 
pisike raamatukogu, et Hiiumaa TIK (ajalooline Pritsumaja) muutuks ise 
oluliseks turismiobjektiks. Plaanis on 2017 TIK- i õueala ja galerii 
kasutuselevõtt. 

5.3 2016 jaanuaris Hiiumaal toimuva toiduseminari korraldamine koostöös MTÜ 
Hiiumaa Turismiliiduga. 

5.4 Uus Hiiumaad ja Hiiumaa toitu tutvustav veebileht „Hiiumaa maitsed“ ja 
paralleelselt töötava Facebooki lehe, et Hiiumaa toit püsiks fookuses ja oleks 
üles leitav ka virtuaalselt. 

5.5 2016 aasta septembris uue Hiiumaa toidu ja kunstiürituse korraldamine.  
5.6 2016 septembris Hiiumaal toimuva TIK/KÜK/TAK õppereisi korraldamine 

koostöös EAS- ga 
5.7. koostöös Partneritega Leader´i toetuse abil fotoprojekti esimese aasta 

elluviimine. Jätkub 2017 turundusfotode kogumine. https://fotoprojekt.hiiumaa.ee/ 

6. Muud tegevused  
6.1  Hiiumaa turismiettevõtjate pidev kaardistamine, nõustamine, kaasamine ja 

informeerimine olulistest valdkonda puudutavatest küsimustest. 
Visithiiumaa.com kasutajakoolitused ettevõtjatele. 

6.2 2016 mais korraldati Hiiumaa turismiinfopäev, kus külastame uusi 
turismiettevõtjaid 

7. Kavandatavad parendused ja muudatused turismiinfo jagamise süsteemis 
 
Turismikoordinaator osales Lääne- Eesti Turism MTÜ (LET) tegevustes ja andis Hiiu 
maakonna poolt sisendit regiooni projektidesse, turundustegevustesse ja turismiinfo 
jagamiseks.  
Olulisemad tegemised ja saavutused regiooni töös (LET): 

1. Valmis Lääne-Eesti Turismi uudiskiri suvi 2016 https://www.westestonia.ee/uudised/ 



2. Ilmus soomekeelne Lääne-Eesti sadamaid ja sihtkohtasid tutvustav veebitrükis „Länsi 
Viron Vesilla“. Trükis sisaldab Lääne-Eesti sadamate ja sihtkohtade infot ning 
ettevõtjate pakkumisi.   
Trükise väljaandja MTÜ Lääne-Eesti Turism koostöös maakondlike 
turismiorganisatsioonidega. 

3. Viidi läbi veebiturunduse seminarid Lääne-Eesti turismiettevõtjatele  
3.-4.05 Kuressaare, 12.-13.05 Pärnu, 17.-18.05 Läänemaa, 24.-25.05 Hiiumaa 

4. Traditsiooniliselt korraldas Lääne-Eesti Turism regiooni parimate turismiasjaliste 
konkursi, kuhu esitati Hiiumaalt nominendid. Auhinnad anti välja kahes kategoorias – 
2016 Aasta Turismitegu ja 2016 parim turismiarendaja. Auhinnad anti üle Saaremaal 
V Lääne-Eesti Turismikonverentsil. 

5. Koostööprojektide ettevalmistamine, koostamine, esitamine (Interreg E9 matkatee, 
Tööstuslik kultuuripärand) 

 
Koolitustegevus 
 
Koolitustegevust reguleerib täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS) ja SA Tuuru on  
täienduskoolitusasutus. Täienduskoolituse standardiga on kehtestatud  nõuded 
täienduskoolituse õppekavadele, väljaantavatele tunnistustele ja tõenditele. Kord aastas tuleb 
EHIS andmebaasi esitada tegevusnäitajad täienduskoolituse kohta. 
 
Tuurul on registreeritud majandustegevusteatel arvutikasutuse, juhtimise ja halduse, 
võõrkeelte ja –kultuuride, humanitaaria ja kunstide, isikuarengu, teeninduse, ärinduse ja 
halduse õppekavarühmad. 
SA Tuuru on Eesti Rahvaülikoolide Liidu ja Eesti Vabaharidusliidu liige. 2016 esitati 
koostööprojektide raames taotlused Euroopa Sotsiaalfondist tasuta koolituste läbiviimiseks 
vähema haridustasemega inimestele, mis said ka toetust. Projekti elluviimine toimub aastal 
2017-2020.a. Juhtpartnerid on Eesti Vabaharidusliit (projektid Prioriteetsete võtmepädevuste 
arendamine 2016-2019;  Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020;  Ettevõtlik 
õppija; Õpioskus kui võti õppesse ) ja Tartu Rahvaülikool (projekt Õpi-, koostöö- ja 
suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis). 
2016. aastal toimus 4 keelekoolitust, kokku 180 akad t (EKI soovitab) (2015.a samad näitajad 
6 koolitust mahuga 240 akad t), 22 tööalast ja täiendkoolitust, kokku 126 akad t (2015.a 
samad näitajad 4 koolitust mahuga 30 akad t) , töötutele suunatud koolitusi  5 mahuga kokku 
200 akad t (2015.a samad näitajad 8 koolitust mahuga 338 akad t) ning projekt TELLE 
raames 15 koolitust mahuga kokku 55 akad t. Õppijaid loeti kokku 696 (naisi 574 ja mehi 
122), osavõtutunde oli 5604 (2015.a sama näitaja 4379 ). 
SA Tuuru on osalenud Täiskasvanud Õppija Nädala tähistamisel Hiiu maakonnas alates 1999. 
aastast, et väärtustada ja julgustada inimesi õppima igas eas. Kõik need aastad on TÕN 
tugigrupi töös osalenud meie esindaja ning ellu on viidud selle raames tasuta   koolitusi 
erinevatele sihtgruppidele. 
Seoses koolitustulude  olulise vähenemisega viimastel aastatel koondati koolitusjuhi 
ametikoht alates augustist 2016.a  
 

Projekt TELLE (Teaching and Learning for Life in Europe) -  jätkuprojekt - 1. september 
2015 - 31. august 2017. 

Projekti partnerid on lisaks Tuurule Kerava Adult Education Center, Rogaland School and 
Business Development, MSS (MIDSTOD SIMENNTUNAR A SUDURNESJUM), 
Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. 



Projekti eesmärk on parandada koolituste efektiivsust ja kvaliteeti läbi uute õpitehnikate ja 
meetodite rakendamise, kaasata õppimisse nõrgemaid õppijate sihtgruppe, võimendada 
õppijate ja õpetajate loovust ja innovaatilisust.  Projekti tegevustesse on kaasatud  Tuuru 
personal ja koolitajad. 

Projekti kogumaksumus on 140 581 eurot, sellest Tuuru osa projektist 22 591 eurot, mis katab 
partnerriikides üritustel osalemise kulud ja partnerite vastuvõtukulud Eestis. Kohapeal 
koolitusi läbiviivatele õpetajatele on võimalik maksta tasu ja katta õppematerjalide kulu. 

Projekti raames toimub igas partnerriigis 1 õppe- ja arenduseesmärgil elluviidud tegevus,  kus  
igast projektorganisatsioonist saab osaleda kuni 5 inimest.  

2016 aastal toimusid kokkusaamised:  

18. - 22. mail 2016 Eestis, Hiiumaal (15 erinevatel teemadel koolitust; osales 288 inimest) 

8.- 12. juunil 2016 Saksamaal, Magdeburgis (osales 4 Hiiumaa õpetajat) 

Igal kokkusaamisel läbiviidud üritusi ja  koolitusi  kajastatakse TELLE blogipõhisel 
koduleheküljel http://www.etelle2015.com/ 

Projekti raames  juurdeõpitut rakendatakse  kohalikule kogukonnale koolituste pakkumisel. 

Ülevaade  projektidest 
 
Projekt Omanik/ 

rahastaja 
Kestvus Projekti 

maht 
(EUR) 

Partnerid 

Projekt ”KEAT-
ohutusalane 
noortelaager Hiiu 
maakonnas” 

Eesti Haigekassa Juuni/juuli 3 200  Päästeamet 

Hiiumaa 
arenguseminar 2016 
ja trükis „Hiiumaa 
majandusülevaade 
2016“ 

SA Tuuru, 
Hiiu MV, 
Swedbank 

27.10.206 - 
seminar 

3 900  Hiiumaa Ettevõtjate 
Liit 
 
SWEDBANK 

Projekt 
„www.hiiumaa.ee 
toimetamine“ 

Hiiu MV, 
SA Tuuru 

aasta 2 575  MTÜ Hiidlane; Hiiu 
Maavalitsus 

Hiiukeelsed 
raadiosaated ja 
omakultuuriõppekava 
koostamine 

Rahvakultuuri 
Arenduskeskus  

01.10.2015-
31.12.2016 

2490  Hiiu Maavalitsus 
SA Hiiumaa 
Muuseumid 

Fotoprojekt - 
pildipanga loomine 

PRIA Leader 
programm, SA 
Tuuru 

06.2016- 
06.2017 

2800  PRIA LEADER  
Kirsimetsa OÜ 

ERASMUS projekt: 
TELLE 

Kerava Adult 
Education Center 

09.2015- 
12.2017 

22 591  Kerava Adult 
Education Center; 
Rogaland School;  
MSS (MIDSTOD 
SIMENNTUNAR A 



SUDURNESJUM), 
Landesverband der 
Volkshochschulen 
Sachsen-Anhalt  

SOTEE Sotsiaalministeerium 09.2015-
12.2016 

11 017  Sotsiaalministeerium 
Hiiumaa 
omavalitsused 

Projekt: Vaimselt 
aktiivsed eakad 

Haridusministeerium 11.2016- 
04.2017 

3120  Hiiumaa 
omavalitsused 

 

 
Majandustegevus 
 
2016. aasta tulu oli võrreldes 2015. aastaga  53,8 tuhat eurot suurem, moodustades 270 tuhat 
eurot. 2016. aasta planeeritud eelarve tulud olid 279,6 tuhat eurot. Eelarve täideti 
maakondliku arenduskeskuste  võrgustikus pakutavate teenuse osas. 
2016. aastal moodustas projektipõhine käive kogukäibest 78,8 % (2015. aastal 77,9%). 
Ettevõtluse tugisüsteemi baasfinantseering moodustas 2016. aastal 51,4% käibest (2015. 
aastal 29,5 %), kommertskursused 7,1% (2015. aastal 8,7%), KOV-ide toetus 8,9% (2015. 
aastal 12,3%), muu majandustegevus, teenused ja tasulised konsultatsioonid kokku 14,2%. 
Koolitustulud  jäid viimaste aastatega võrreldes samale tasemele, moodustades 19,1 tuhat 
eurot. 
 
FINANTSNÄITAJAD  (tuh €)  2011  2012   2013   2014 2015 2016 

Tegevustulud    388,4   257,2   260,2    339,8 216,2 270,0 
Tegevuskulud    398,7   271,3   280,8    351,2 245,8 268,6 
Aasta tulem     -13,1    -16,3    -22,2     -14,5 -32,1 -1,4 
Bilansimaht    211,3   194,7    169,4    174,8 162,5 172,6 
Käibevarad      95    73,6      51,8      33,1 9,4 27,4 
Põhivarad    116,3  121,1    117,6    141,7 153,1 145,2 
Lühiajalised kohustused     62,6    62      67,3      87,4    107,2 118,6 
Pikaajalised kohustused       8     8,5       0        0 0 0 
Omakapital (netovara)    140,6  124,2    102.0     87,4 55,4 54,3 
Laenud      55,5   50,2      57,3     68,9 87,2 96,1 
        
               

SUHTARVUD              
Tegevuskulud/tegevustulud 103% 105% 108% 104% 114% 99% 
Laenud/kulud   14% 19% 20% 20% 35% 36% 
Käibevara/lühiajalised kohustused 152% 119% 77% 38% 8,8 % 23 % 
Põhivara/bilansimaht   55% 62% 69% 81% 94,2% 84,1% 
Laenud/bilansimaht   26% 26% 34% 38% 53,7% 55,7% 
Omakapital/bilansimaht   66% 64% 66% 50% 34,1% 31,5% 
 
Majandusaasta lõppes SA Tuurule 1,4 tuhande eurose kahjumiga. Tulud kokku olid 270 tuhat 
eurot. Kulud 271,4 tuhat eurot, millest amortisatsioonikulud ning intressikulud moodustasid 
10,8 tuhat eurot. 
  



Organisatsiooni lähituleviku arengueesmärgid 
 
Seoses riigi- ja haldusreformidega on aprillis 2017 tehtud Hiiu maakonna kohalikele 
omavalitsustele ettepanek asutada omavalitsuste poolt arendustegevuste elluviimiseks  uus 
sihtasutus, mis ühineks SA-ga Tuuru, et jätkata uutel alustel maakonna arendustegevuste 
kavandamist ja elluviimist. 

Maavalitsuste töö on planeeritud lõpetada  1.01.2018. Hiiumaa arenduskeskus, Sihtasutus 
Tuuru (MAK) on asutatud Hiiu maavalitsuse (MV) poolt.  

Seoses reformidega on KOKS muudatuste eelnõu kooskõlastusringil ja muudatused jõustuvad 
1.01.2018. Ühinenud/ühinevad KOV volikogudel tuleb otsustada, milline koostööorgan 
hakkab arendusülesandeid täitma (OVL, MAK) ja sellest RMile teada andma, rahastamine 
toimub otse määratletud koostööorgani kaudu. 

• Kui MAK on asutatud MV poolt või osalusel (mida on Hiiu, Lääne, Rapla, Saare, 
Viljandi, Võru, Lääne-Viru, Pärnu, Tartu) peab 2017. aasta jooksul toimima MV 
asutatud MAKide „üleandmine“ OVLile/ KOVidele. st et: 

• KOVid asutavad uue sihtasutuse (SA).  

• Vabariigi Valitsus annab nõusoleku riigiosalusega MAKi ühendamiseks uue 
(ühendava) SA-ga. 

• SA-d ühendatakse, ühendatav (riigiosalusega) MAK sihtasutus loetakse lõppenuks 
ning ühendatava sihtasutuse vara üle ühendavale sihtasutusele.  

• Ümberkorraldused peavad jõustuma hiljemalt 1.01.2018. 

MAK-d on täna igas maakonnas ja üheskoos moodustavad MAK koostöövõrgustiku, mis 
koondab rohujuure tasandil erinevate partnerite (riik, riigiasutused, kohalikud omavalitsused, 
katusorganisatsioonid jm) ettevõtluse ning noorte ettevõtlikkuse suurendamisega seotud 
tegevused, kodanikuühiskonna ja regionaalarengu arendusprogrammid ning toetab nende 
elluviimist. Võrgustiku liikmeid arendatakse ühiselt ja koordineeritakse suures osas EAS-i 
kaudu. 
EAS on muutmas 2017. esimese poolaasta lõpuks oma senist toimeloogikat ja uus 
strateegiline suund on keskenduda rohkem ambitsioonikale eksportivale ettevõtjale ning 
loobuda tegevustest, mis ei ole otseselt neile ettevõtjatele suunatud. Seetõttu võiks piirkonna 
ettevõtjaga tegelemine, kes ei oma ambitsiooni kiireks kasvuks ja ekspordiks, jääda 
maakondlike arenduskeskuste võrgustiku teenindada. Seoses sellega kaob ära ka vajadus 
EASi, kui tellimusvahendusorganisatsiooni järele ja keskuste võrgustikul on eesmärk asutada 
oma katuseorganisatsioon.  

MAK võrgustik jätkab ka tulevikus koostööd eesmärgiga muutuda tugevamaks partneriks 
ministeeriumidele (MKM; SIM; RAM) riigi tellimuse vahendamisel maakondlikele 
arenduskeskustele. Antud katusorganisatsiooni ülesandeks jääks edaspidi ka MAK teenuste 
arendamine. Ettepanek on, et Hiiumaa arenduskeskus osaleks selles võrgustikus, et tagada 
kohapealne kompetents. 

MAK-de rahastamine on kombineeritud, koosnedes nii kohalikust kui EL fondide toetusest. 

Sihtasutus Tuuru 2017 aasta planeeritud eelarve on 268 480 eurot (ilma lisaeelarveta), millest: 



� ettevõtluse tugiprogramm 77 898 eurot (rahastaja  EAS; s.h. baasfinantseering ca 
24 000 eurot) 

� piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) 62 180 
eurot (rahastajad: EAS 43 377; HOL 17 369; HEL 1434) 

� kodanikeühenduste nõustamine ja arendamine 13 600 eurot (rahastaja KÜSK) 
� turismi koordineerimine ja turundustegevused maakonnas 18 356 eurot (rahastaja 

HOL) 
� Leader pildiprojekt 2 715 eurot 
� turismiinfokeskuse töö koordineerimine 20 100 eurot (rahastajad EAS 13 000; HOL 5 

600; omatulu 1 500) 
� ERASMUS projekti TELLE viimane osa 4 518 eurot 
� Koolitused 22 314 eurot (rahastajad ESF 17 314 ja omatulu 5 000) 
� Lääne-Eesti Turismis osalemine – 3 195 eurot (MV-MAAKAR) 
� www.hiiumaa.ee toimetamine – 2 585 eurot (MV –MAAKAR) 
� Hiiumaa Arenguseminar – 1920 eurot (MV-MAAKAR) 
� Hiiumaa majandusülevaade 2016 koostamine - 1950 eurot (MV-MAAKAR) 
� Kinnisvara haldamine 37 149 eurot (üüritulud jm majandustegevus) 

2017. aastal loodi Hiiu, Lääne ja Saare maakonna teenindamiseks uus ametikoht – Lääne-
Eesti piirkondlik  ettevõtluskonsultant, kelle sihtgrupiks on kasvusooviga kogenud tegutsevad 
ettevõtjad. 

SA Tuuru hoone osas on nõukogu otsustanud tellida turuväärtuse hindamine, et hoone 
realiseerida juhul, kui seda ei soovi RKAS ega kohalikud omavalitsused. Hoonesse on vaja 
investeerida seoses Päästeameti ettekirjutusega 0-korruse ATS-i ja tuleohutustsoonideks 
jagamiseks üks vahesein koridori. 
Kohustus on viia ellu nõrkvooluprojekt (maksumus 58 tuh eur) ja rajada tuletõkkesektsioonid 
(maksumus 16 tuhat eurot). Tuuru arvutipark vajab oluliselt kaasajastamist. Portaal 
hiiumaa.ee visuaal ja sisu vajab kaasajastamist. 
 

Aivi Telvik 
SA Tuuru juhataja 
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Sihtasutus Tuuru 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Nõuded ja ettemaksed 27 374 9 390 2

Kokku käibevarad 27 374 9 390  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 145 184 153 146 5

Kokku põhivarad 145 184 153 146  

Kokku varad 172 558 162 536  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 96 081 87 212 6

Võlad ja ettemaksed 22 522 19 942 7

Kokku lühiajalised kohustised 118 603 107 154  

Kokku kohustised 118 603 107 154  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 39 956 39 956  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 426 47 485  

Aruandeaasta tulem -1 427 -32 059  

Kokku netovara 53 955 55 382  

Kokku kohustised ja netovara 172 558 162 536  
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Sihtasutus Tuuru 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 212 679 168 586 10

Tulu ettevõtlusest 57 305 47 612 11

Kokku tulud 269 984 216 198  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -61 151 -46 794 12

Jagatud annetused ja toetused -4 208 -3 748 13

Mitmesugused tegevuskulud -33 190 -25 792 14

Tööjõukulud -155 359 -153 350 15

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -7 962 -9 591 5

Muud kulud -6 715 -6 500 16

Kokku kulud -268 585 -245 775  

Põhitegevuse tulem 1 399 -29 577  

Intressikulud -2 815 -2 478 17

Muud finantstulud ja -kulud -11 -4  

Aruandeaasta tulem -1 427 -32 059  
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Sihtasutus Tuuru 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 399 -29 577

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 7 962 9 591

Muud korrigeerimised -1 545 -13 909

Kokku korrigeerimised 6 417 -4 318

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -17 985 1 864

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 581 1 426

Kokku rahavood põhitegevusest -7 588 -30 605

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -21 015

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 545 35 775

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 545 14 760

Rahavood finantseerimistegevusest   

Arvelduskrediidi saldo muutus 8 869 18 327

Makstud intressid -2 826 -2 482

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 6 043 15 845

Kokku rahavood 0 0
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Sihtasutus Tuuru 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 39 956 47 485 87 441

Aruandeaasta tulem -32 059 -32 059

31.12.2015 39 956 15 426 55 382

Aruandeaasta tulem -1 427 -1 427

31.12.2016 39 956 13 999 53 955
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

  

Sihtasutus Tuuru 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja

kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusprintsiipidele ning

selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse Raamatupidamise Toimkonna poolt

väljaantud juhendid.

Majandustehingute kajastamisel on tuginetud ka Riigi Raamatupidamise üldeeskirjale.

Sihtasutus Tuuru 2016.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud asutuse tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

 

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ning pangakontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on hinnatud igat nõuet eraldi, arvestades

teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Kuni 31.12.2016 loeti materiaalseks põhivaraks  varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 1 917,35

eurost. Alates 01.01.2017 loetakse vastavalt Riigiraamatupidamise üldeeskirjadele soetusmaksumuse piirmääraks alates 5000 eurost.

Alla 5000.- eurose maksumusega põhivara kanti 31.12.2016 bilansist välja bilansivälisesse arvestusse. 

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest

tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse sõltuvalt

kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimiste arvestamisel kasutatakse brutomeetodit. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja 

kontrollib toetuste sihipärast kasutamist 

 

Pikaajalised projektid 

Pikaaliste projektide sihtfinantseerimise aluseks on lepingulised suhted rahastajatega. 

Projektid, mis kestavad kauem kui üks aasta kajastatakse tekkepõhiselt. 

Kui projektide raha on laekunud terves summas aga kulutused on väiksemad ja lähevad uude aastasse, siis vahe näidatakse kohustusena 

 bilansireal: Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused. 

Pikaajalised projektide toetuse laekumata osa aastavahetuse seisuga, kajastatakse  bilansireal: Nõuded ja ettemaksed. 
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Tulud

Sihtasutus Tuuru põhilised tulud moodustuvad sihtfinantseerimisest, millel on erinevad allikad. Pikemaajaline partner on Ettevõtluse

Arendamise SA.

Ettevõtluse tulud moodustuvad koolituste, ruumide välja rentimise ja mitmesuguste bürooteenuste müügist.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse Sihtasutus Tuuru nõukogu liikmeid, juhatuse liiget,töötajateja  loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud

äriühinguid, mittetulundusühendusi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 619 1 619

Ostjatelt laekumata

arved
1 619 1 619

Nõuded seotud osapoolte

vastu
226 226

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 901 1 901

Muud nõuded 23 628 23 628

Viitlaekumised 23 628 23 628

Kokku nõuded ja

ettemaksed
27 374 27 374

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 718 1 718

Ostjatelt laekumata

arved
1 718 1 718

Nõuded seotud osapoolte

vastu
5 739 5 739

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 685 1 685

Muud nõuded 248 248

Viitlaekumised 248 248

Kokku nõuded ja

ettemaksed
9 390 9 390
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 2   

Käibemaks 65 652

Üksikisiku tulumaks 2 733 1 684

Sotsiaalmaks 8 613 3 484

Kohustuslik kogumispension 355 215

Töötuskindlustusmaksed 338 197

Intress 139   

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad   16

Ettemaksukonto jääk 1 901  1 685  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 901 12 245 1 685 6 248

Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Viitlaekumised 23 628 23 628

Saamata sihtfinantseerimine 23 628 23 628

Kokku muud nõuded 23 628 23 628

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Viitlaekumised 248 248

Saamata sihtfinantseerimine 248 248

Kokku muud nõuded 248 248
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivaradTranspordi-

vahendid

Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

31.12.2014  

Soetusmaksumus 326 173 953 2 382 16 017 5 575 23 974 1 314 199 567

Akumuleeritud kulum 0 -44 448 -2 104 -7 564 -3 664 -13 332 -66 -57 846

Jääkmaksumus 326 129 505 278 8 453 1 911 10 642 1 248 141 721

  

Ostud ja parendused 0 21 015 0 0 0 0 0 21 015

Amortisatsioonikulu 0 -3 584 -278 -4 647 -818 -5 743 -263 -9 590

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 326 194 968 2 382 16 017 5 575 23 974 1 314 220 582

Akumuleeritud kulum 0 -48 032 -2 382 -12 211 -4 482 -19 075 -329 -67 436

Jääkmaksumus 326 146 936 0 3 806 1 093 4 899 985 153 146

  

Amortisatsioonikulu 0 -3 899 0 -1 985 -818 -2 803 -263 -6 965

Muud muutused 0 0 0 0 -275 -275 -722 -997

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 326 194 968 0 15 389 0 15 389 0 210 683

Akumuleeritud kulum 0 -51 931 0 -13 568 0 -13 568 0 -65 499

Jääkmaksumus 326 143 037 0 1 821 0 1 821 0 145 184

Seoses materiaalse põhivara soetusmaksumuse piirmäära muutusega , kanti 2016.aasta lõpu seisuga bilansivälisesse arvestusse alla

5000 eurot maksnud põhivara jääkväärtuses kokku 997 eurot.
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Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Arvelduskrediit
96 081 96 081   

2,5%+

euribor
EUR 20.12.2017

Lühiajalised laenud

kokku
96 081 96 081      

Laenukohustised kokku 96 081 96 081    

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Arvelduskrediit
87 212 87 212   

2,5%+

euribor
EUR 20.12.2016

Lühiajalised laenud

kokku
87 212 87 212      

Laenukohustised kokku 87 212 87 212    

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

 31.12.2016 31.12.2015

Ehitised 143 037 146 936

Kokku 143 037 146 936
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 507 5 507

Võlad töövõtjatele 4 261 4 261

Maksuvõlad 12 245 12 245

Muud võlad 127 127

Intressivõlad 127 127

Saadud ettemaksed 382 382

Kokku võlad ja ettemaksed 22 522 22 522

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 330 5 330

Võlad töövõtjatele 4 429 4 429

Maksuvõlad 6 248 6 248

Muud võlad 101 101

Intressivõlad 101 101

Saadud ettemaksed 3 834 3 834

Tulevaste perioodide tulud 2 390 2 390

Muud saadud ettemaksed 1 444 1 444

Kokku võlad ja ettemaksed 19 942 19 942

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Töötasude kohustis 611 1 903

Puhkusetasude kohustis 3 650 2 526

Kokku võlad töövõtjatele 4 261 4 429

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

PRIA Leader -21 870 21 870 0 0 0

Ettevõtluse Arendamise SA 0 13 909 0 -13 909 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
-21 870 35 779 0 -13 909 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Hiiu Maavalitsus 37 13 969 -37 -13 969 0

PRIA Leader -4 482 10 667 0 -6 185 0

KÜSK 38 6 429 -38 -6 677 -248

Ettevõtluse Arendamise SA 0 73 634 0 -73 252 382

Hiiumaa Omavalitsuste Liit 0 29 269 0 -29 269 0

Eesti Haigekassa 0 3 200 0 -3 200 0

Järvamaa Arenduskeskus 0 7 000 0 -7 000 0

Pärnu Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 0 2 217 0 -2 217 0

Eesti Kultuurkapital 0 600 0 -600 0

Sotsiaalministeerium 0 7 202 0 -6 140 1 062

Keravan Kaupunki 0 4 518 0 -4 518 0

Hiiu Vallavalitsus 0 1 650 0 -1 650 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-4 407 160 355 -75 -154 677 1 196

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-26 277 196 134 -75 -168 586 1 196

 

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Ettevõtluse Arendamise SA 0 1 545 0 -1 545 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
0 1 545 0 -1 545 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Hiiu Maavalitsus 0 9 687 0 -9 687 0

PRIA Leader 0 0 0 -2 025 -2 025

Ettevõtluse Arendamise SA 382 115 902 0 -137 370 -21 086

Hiiumaa Omavalitsuste Liit 0 23 656 0 -23 656 0

Eesti Kultuurkapital 0 1 150 0 -1 150 0

Sotsiaalministeerium 1 062 3 815 0 -4 877 0

Haridusministeerium 0 3 120 0 -3 120 0

Kultuuriministeerium 0 2 490 0 -2 490 0

Keravan Kaupunki 0 9 036 0 -9 036 0

KÜSK -248 14 636 0 -14 523 -135

Haigekassa 0 3 200 0 -3 200 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 196 186 692 0 -211 134 -23 246

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
1 196 188 237 0 -212 679 -23 246
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Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 211 134 154 677

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 1 545 13 909

Kokku annetused ja toetused 212 679 168 586

Eesti Haigekassa 3 200 3 200

Hiiu Maavalitsus 9 687 13 969

Ettevõtluse Arendamise SA 138 915 87 161

Hiiumaa Omavalitsuste Liit 23 656 29 269

SA Järvamaa Arenduskeskus 0 7 000

SA Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus 0 2 217

PRIA- Leader programm 2 025 6 185

Eesti Kultuurkapital 1 150 600

KÜSK 14 523 6 676

Sotsiaalministeerium 4 877 6 140

Keravan Kaupunki 9 036 4 518

Hiiu Vallavalitsus 0 1 650

Haridusministeerium 3 120 0

Kultuuriministeerium 2 490 0

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Koolitusteenused 19 110 18 874

Kantseleiteenused 1 313 1 386

Üür ja rent 26 396 24 929

Muud tulud 10 486 2 423

Kokku tulu ettevõtlusest 57 305 47 612
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Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia -1 783 -4 225

Elektrienergia -1 783 -1 947

Soojusenergia 0 -1 610

Kütus 0 -668

Transpordikulud -3 836 -1 473

Üür ja rent -1 802 -1 990

Mitmesugused bürookulud -12 192 -10 311

Uurimis- ja arengukulud -4 382 -8 586

Lähetuskulud -6 787 -3 330

Inventari soetamine -1 346 -722

www.hiiumaa.ee toimetamine -2 585 -2 545

Koolituste ja ürituste korraldamine -24 988 -12 973

Auto ülalpidamine -1 450 -639

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-61 151 -46 794

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

SA Järvamaa Arenduskeskus 1 000 500

Lääne-Eesti Turism MTÜ 3 195 3 195

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ 13 13

Eesti Rahvaülikoolide Liit 0 40

Kokku jagatud annetused ja toetused 4 208 3 748

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia -12 534 -9 995

Elektrienergia -2 748 -2 218

Soojusenergia -9 786 -7 777

Mitmesugused bürookulud -18 988 -13 818

Koolituskulud -383 0

Koolituste läbiviimise kulud -1 285 -1 979

Kokku mitmesugused tegevuskulud -33 190 -25 792
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Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu -108 613 -104 333

Sotsiaalmaksud -39 296 -39 106

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu -7 450 -9 911

Kokku tööjõukulud -155 359 -153 350

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 8

Töölepingu alusel töötavate töötajate arv 2016 aastal taandatud täistööajale 6,4. juhatuse liikme lepingu alusel 1,0.

Nõukogu liikmele maksti hüvitist jaanuarist kuni septembrini 2016.

Võlaõigusliku, ajutiste lepingute alusel kokku 13 inimest.

Lisa 16 Muud kulud
(eurodes)

 2016 2015

Käibemaksukulud -6 392 -6 387

Muud -323 -113

Kokku muud kulud -6 715 -6 500

Lisa 17 Intressikulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressikulu laenudelt -2 815 -2 478

Kokku intressikulud -2 815 -2 478

Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

226 141 5 739 0

SA Tuuru töötajad ja ning nende

valitseva mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 0
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2016 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 101 17 503

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

1 616 0

 

2015 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 070 20 274

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 20 223 22 878

Isikliku sõiduauto hüvitis 295 0

Sihtasutuse asutaja on Hiiu Maavalitsus.

Aruandeperioodil on juhatusele arvestatud tasusid summas 18 627 eurot (2015: 20 750 eurot) ja nõukogule 1596 eurot (2015: 2128

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.

2016. aastal oli tekkepõhiselt kajastatud tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende valitseva või olulise mõju all olevate ettevõtjate saadud

toetusi summas 33 343  eurot. Toetused on kajastatud aruande lisas 9 ja 10 .

Teenuste ost nimetatud seotud osapooltelt oli 2016. aastal 2101 eurot. Teenuste müük nimetatud seotud osapooltele oli 2016 aastal 17 503

eurot. Teenuste ost tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedastelt pereliikmetelt ning nende valitseva või olulise mõju alla olevatelt ettevõtjatelt

oli 2016. aastal 1616 eurot. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Tuuru nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Tuuru (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 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 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

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

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

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

piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

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

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

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

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

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

anda.

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

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

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57
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Margit Leppik

Vandeaudiitori number 412
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