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Tegevusaruanne
Sihtasutuse RAEKi spetsialistide eesmärk on igakülgne kohalikule ja regionaalsele arengule kaasaaitamine.
RAEK klientideks on alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, kodanikeühendused, kohalikud omavalitsused,
riiklikud insitutsioonid ja arendustegevusega seotud füüsilised isikud.
Sihtasutuse RAEK (registrikood 90013868) asutas 23. märtsil 2017. a Raplamaa Omavalitsuste Liit
(täiskogu otsus nr 37). Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele „Volituse andmine Sihtasutuse Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus ühinemiseks Sihtasutusega RAEK“ toimus sihtasutuste Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus ja RAEK ühinemine 6. septembril 2017. Ühinemislepingud ratifitseeriti sihtasutuste
nõukogudes 18. septembril. Ühinemine jõustus 15. jaanuaril 2018. Ühinemise tulemusel kustutati registrist
Sihtasutus Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ja kõik õigused, kohustused ning ülesanded tulid üle
Sihtasutusele RAEK (Sihtasutuste seaduse § 61). Sihtasutus RAEK on 1997. a asutatud Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskuse õigusjärglane.
RAEK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgusikku, kuhu kuulub ligi 160 konsultanti ja spetsialisti.
TEGEVUSED ETTEVÕTLUSVALDKONNAS
Keskuse olulisemad ettevõtluse arengule suunatud projekid/proakiivsed tegevused:
Ettevõtjate mentorklubi – 6 klubiõhtut/koolitust ja õppereis (6 mentorit, 12 mentiid)
Miks Ma Mida Teen!? – külastati 28 ettevõtet maakonnas (248 osalejat 4 gümnaasiumist)
Raplamaa parimad ettevõtted 2017 (Raplamaa äritegu – Vindor, tänuõhtul Kohila Vineeris üle 110 osaleja)
Ettevõtliku Kooli maakondlik koordineerimine
Cashflow mängupäevad Raplamaa koolides (mai-juuni, 158 osalejat 5 gümnaasiumis ja õpilasmalevas)
V Raplamaa Ettevõtlusnädal (13 sündmust 6 päeval, kokku 665 osalejat)
- "Oktoober V.E.S.T"- Rapla gümnaasiumi ettevõtluspäev (100 osalejat)
- Ekskursioon ettevõtetes: Lihameistrist Siksakini (14 osalejat)
- Töötukassa infohommik: Mida, kellele, kui palju, millal? (12 osalejat)
- Ettevõtjate Esmaspäev Mart Helmega (20 osalejat)
- Raplamaa ettevõtluspäev "Samm sinu unistusteni" (93 osalejat)
- Ettevõtlusmäng Kohila Gümnaasiumis (64 osalejat)
- Ettevõtluspäev Märjamaa Gümnaasiumis (99 osalejat)
- Kehtna ettevõtluspäev: Tulevikutöö foorum (147 osalejat)
- Salongiõhtu "UUE AJA NAINE" (65 osalejat)
- Märjamaa ettevõtjate kohviõhtu (23 osalejat)
- Loomuliku juhtimise mõttekoda (6 osalejat)
- Töötuba "Ettevõtjaks või mitte?" (15 osalejat
- Swedbank ärihommik (7 osalejat)
Läbiviidud koolitused ettevõtjatele (lisaks ka PATEE tegevustena korraldatud koolitused)
Kevadel - Alustava ettevõtja baaskoolitus (11 osalejat)
Sügisel - Alustava ettevõtja baaskoolitus (16 osalejat)
Läbiviidud infopäevad ettevõtjatele (lisaks ettevõtlusnädalale)
Mentorklubi jätkuseminar – loomulik juhtimine (6)
Mentorklubi jätkuseminar – edasiviiva energiaga eesmärkideni (19)
Hinnang ettevõtjate nõustamisele
Nõustamiste maht eelmiste aastatega võrreldes samal tasemel - nõustatud 234 klienti enam kui 463 korral
kokku 1052 h. 2017. a vastavad näitajad: nõustatud 216 klienti 475 korral, kokku 904 h. Oluline osa
nõustamistest on seotud Töötukassast ettevõtluse alustamistoetuse ja EASist starditoetuse küsimisega.
Nõustamiste mahu kasv on peamiselt seotud suurenenud huvist Töötukassa toetuse ja KEV (kogenud
ettevõtja nõustamine) teenuse vastu.
TEGEVUSED MITTETULUNDUSÜHENDUSTE VALDKONNAS
Läbiviidud koolitused ja seminarid kodanikeühendustele:
18. jaanuar
Organisatsiooni arendamise koolitus (12 osalejat)
15. veebruar
Turunduse koolitus (16 osalejat)
22. märts
Keskendumise koolitus MTÜdele (19 osalejat)
19. aprill
Kaasamise koolitus MTÜdele (16 osalejat)
17. mai
Raplamaa vabaühenduste õppevisiit maakonnas (16 osalejat)
28. november
Raplamaa Aasta Tegu 2018 tunnustamisõhtu (61 osalejat)
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Läbiviidud infopäevad mittetulundusühendustele
26. veebruar
Infopäev MTÜdele (30 osalejat)
04. aprill
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (24 osalejat)
11. september Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (8 osalejat)
29. november
Kohila valla MTÜde ümarlaud (14 osalejat)
RAEK nõustamisteenuseid kasutas 60 erinevat klienti, kokku 124 korral (2017. a oli 57 klienti ja 108
nõustamikorda). Alustavate ühingute, aga ka lühikest aega tegutsenud ühingute, nõustamiste teemad:
põhikirja koostamine; eesmärkidega püstitamine ja sõnastamine; asutajaliikmete vastutus. Teistel juhtudel
peamiselt: juhatuse liikmete ülesannete ja äriregistri toimingutega seotud küsimused; liikmemaksude
kogumine; tulumaksuvabastusega nimekirja pääsemine. Äriregistri toimingutega seotud küsimuste osakaal
on tõusnud. Projektide nõustamisel olid levinuimad teemad: KOP, KIK, EV100, KULKA.
TEGEVUSED OMAVALITSUSTE VALDKONNAS
Olulisemad projekid/proakiivsed tegevused omvalitsuste valdkonnas:
www.invesinraplamaa.com - veebirakenduse haldamine
Investorteeninduse programm – päringutele vastamine, koostöövõrgusikuga suhtlemine
www.raplamaa.ee – veebiportaali haldamine ja portaali uuendamine
Turismiinfokeskuse (TIK) haldamine - turismiinfokeskuse igapäevatöö korraldamine, turismiinfo jagamine
veebivahendite kaudu;
[if !supportLineBreakNewLine]
[endif] Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) tegevuste
elluviimine sh:
3.01 – 27.11 – Raplamaa toidu- ja joogikultuuri arenguprogramm (10 koolitus ja õppereisi, 11-33 osalejat)
25.-26. jaanuar - Tegutsevate ettevõtjate ühingute koostööseminar/õppevisiit (15 osalejat)
20. märts – Raplamaa arendustöötajate koostöövõrgustiku avaseminar (13 osalejat)
05. aprill – Kommunikatsioonikoolitus arendustöötajate koostöövõrgustikule (18 osalejat)
18. aprill – Raplamaa ettevõtjate ühingute juhtide koostööseminar Kabalas (16 osalejat)
19. aprill – Raplamaa tööstusalade ringreis, seminar ratastel tööstusalade võtmeisikutele (9 osalejat)
07.-08. juuni – Raplamaa tööstusalade võtmeisikute õppevisiit Ida-Virumaale (12 osalejat)
12. juuni – Müügikoolitus Raplamaa tegutsevatele tootmisettevõtetele. Koolitaja Timo Raimla (19 osalejat)
19.09 – 5.12 Turunduse arenguprogramm Raplamaa ettevõtjatele (5 päeva, 22 osalejat)
24.-25. september - Kontaktreis Soome ja messi Alihankinta külastus (osales 9 ettevõtjat)
27. september – Minifirmade ja õpilasfirmade juhendajate koolitus Tohisool (6 osalejat Raplamaalt)
11. oktoober – RAEK ja MTÜ Raplamaa Turism koostöökohtumine (7 osalejat)
01. november – RAEK ja MTÜ Raplamaa Turism koostöökohtumine Tourest 2019 (9 osalejat)
03. detsember – EV kooli baaskoolitus Hagudi Põhikoolis (11 osalejat)
Detsember - Õpilasfirmade mentorklubi Kohilas (3 kohtumist, osales 3-6 õpilasfirmat)
05. detsember – JA ÕF juhendajate koolituse (5 osalejat Raplamaalt) 18 osalejat (sh 4 osalejat Raplamaalt)
22. detsember - Õpilasirmade laat Rappeli keskuses (34 ÕF ja 105 õpilast, sh. 7 Raplamaa ÕF (Kohilast))
Läbiviidud seminarid/ümarlauad omavalitsuste valdkonnas:
RAEK koostööpartnerite ovaallaud (5-8 osalejat, 10 kohtumist)
10.05 – Raplamaa arendustöötajate koostöövõrgustiku turundusteemaline kohtumine (16 osalejat)
13.09 – Raplamaa arendustöötajate koostöövõrgustiku turundusteemaline kohtumine (14 osalejat)
[if !supportLineBreakNewLine]
Hinnang omavalitsuste nõustamisele
2018. aastal nõustai KOV suunal peamiselt PKT ja tööstusalade valdkonnas. 2018. olulisimaks suunaks oli
PATEE tegevuskavas plaanitud tegevuste elluviimine sh. tööstusalade ühisturundus, maakonna
ühisturundus, ja erinevad arenguprogrammid ettevõtjatele ning noorte ettevõtlusteadlikkus.
[if !supportLineBreakNewLine]
HINNANG KESKUSE TEGEVUSKAVA TÄITMISELE
* Tegevuskava täidetud kavandatud mahus.
* Rõhk on kavandatud tegevuste võimalikul heal tasemel läbiviimisel ja kliendivajaduste võimalikult täpsel
tunnetusel. Selleks toimuvad regulaarsed kohtumised sihtrühmade esindajatega (ettevõtjate ühingud jt.
partnerid).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

2 650

100

48 448

0

2,4,8

2 660

0

3

53 758

100

Materiaalsed põhivarad

15 525

0

Kokku põhivarad

15 525

0

69 283

100

43 622

0

4,6,7

6 757

0

8

50 379

0

50 379

0

10 100

100

8 804

0

18 904

100

69 283

100

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

09.06.2017 31.12.2017

Lisa nr

320 525

0

9

Tulu ettevõtlusest

7 940

0

10

Muud tulud

3 609

0

332 074

0

-245 138

0

11

Tulud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

-7 549

0

12

Mitmesugused tegevuskulud

-42 905

0

13

Tööjõukulud

-20 670

0

14

-6 416

0

5

-6

0

-322 684

0

9 390

0

-586

0

8 804

0

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

09.06.2017 31.12.2017

9 390

0

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

6 416

0

Kokku korrigeerimised

6 416

0

-48 448

0

Varude muutus

-2 660

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

50 379

0

-586

0

14 491

0

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-21 941

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-21 941

0

Laekunud sihtkapital

10 000

100

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

10 000

100

2 550

100

100

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 550

100

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 650

100

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
09.06.2017

100

100

31.12.2017

100

100

Aruandeaasta tulem

8 804

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

10 000

31.12.2018

10 100

8 804
10 000

8 804

18 904
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.
Raamatupidamise on aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise toimkonna juhendis nr. 14 toodud sihtasutustele soovitatava tulude-kulude aruande alusel.
Sihtasutus on riigi raamatupidamiskohuslane. Sellest tulenevalt esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi raamatupidamise
andmed vastavuses Riigiraamatupidamise üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetega.
Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes.
Sihtasutus RAEK-iga ühines SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus äriregistris 15.01.2018.a. SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
kustutati äriregistrist.
Raamatupidamise bilansi saldod liideti seisuga 01.01.2018.
Raha
Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaolev
summa nominaalväärtuses.
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja ja nõude kohta eraldi.
Nõudeid on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Varud
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse individuaalse hinde meetodit.
Varude all amiskajastatakse Raplamaa Turismiinfokeskuses müügiks ostetud kaubad.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost.
Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel
aruandeperioodi kuludena.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppjäärtuse
vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et lõppväärtus on null.
Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Rajatised

5 aastat

Renditud ehitised

5 aastat

Arvutid ja muu inventar

5 aastat

Rendid

9

Sihtasutus RAEK

2018. a. majandusaasta aruanne

Ettevõte kui rentnik.
Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna lepingujärgsete rendimaksete ja esitatud arvete alusel.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud ning muud kohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine
toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaarväärtusega, mistõttu
lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
Saadud toetused on jagatud kahte gruppi:
- sihtotstarbelised tasud ja toetused (kindla projekti finantseerimine)
- tegevuseks saadud tasud ja toetused s.h. valitsusepoolne toetus
Tegevuskuludeks saadud sihtotstarbelisi toetuseid kajastamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Mittesihtotstarbelised toetused kajastatakse tuluna hetkel, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.
Tulemiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust eraldi ridadel.
Kasutamata toetuseid kajastatakse bilansis lühiajaliste kohustustena.
Tulud
Tulu teenuste osutamisest ja kauba müügist kajastatakse kohe pärast nende toimumist.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Tegevustoetus kajastatakse tuluna selle laekumisel.

Kulud
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.
Seotud osapooled
Sihtasutus käsitleb seotud osapoolena isikuid, kellel on kontroll teise osapoole üle või kes omavad olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on sihtasutuse juhatuse liige ja nõukogu liikmed ning nende isikute lähedased. Lisaks loetakse seotud osapoolteks asutusi ja
ettevõtteid, kus eelnevalt nimetatud isikutel on otsustamise oluline mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
96

96

96

96

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 900

2 900

Ettemaksed

1 093

1 093

1 000

1 000

93

93

Saamata sihtfinantseerimine

44 359

44 359

Kokku nõuded ja
ettemaksed

48 448

48 448

Ostjatelt laekumata
arved

Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed
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Lisa 3 Varud
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Müügiks ostetud kaubad

2 660

0

Kokku varud

2 660

0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

Ettemaks

Maksuvõlg

1

0

1 562

0

65

0

3 840

0

Kohustuslik kogumispension

175

0

Töötuskindlustusmaksed

265

0

Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

2 900

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 900

0
5 908

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lisandumised äriühenduste kaudu

20 844

1 097

21 941

Amortisatsioonikulu

-5 685

-731

-6 416

Soetusmaksumus

20 844

1 097

21 941

Akumuleeritud kulum

-5 685

-731

-6 416

Jääkmaksumus

15 159

366

15 525

31.12.2018

Seisuga 01.01.2018 lisandusid bilanssi SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus põhivarad.
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

10 208

10 208

Võlad töövõtjatele

21 111

21 111

Maksuvõlad

5 908

5 908

Muud võlad

6 395

6 395

6 395

6 395

43 622

43 622

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2018

31.12.2017

14 522

0

6 589

0

21 111

0

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
EAS sihtfinantseerimine

135 037

-160 622

-25 585

23 335

-23 335

0

2 453

-2 453

Rahandusministeerium

30 218

-46 235

-16 017

Kodanikeühenduse sihtkapital

24 400

-20 400

4 000

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

215 443

-253 045

-37 602

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

215 443

-253 045

-37 602

Raplamaa Omavalitsuste Liit
SA Innove
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

09.06.2017 31.12.2017

253 045

0

67 480

0

320 525

0

2018

09.06.2017 31.12.2017

Projektide osalustasud

4 093

0

Koolitusteenused

1 516

0

Kauba ja teenuste müük

1 251

0

Nõustamisteenused

1 080

0

Kokku tulu ettevõtlusest

7 940

0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Toetused tegevuskuludeks
Kokku annetused ja toetused

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018
Tooraine ja materjal
Müügi eesmärgil ostetud teenused
Energia
Elektrienergia
Veevarustusteenused
Transpordikulud
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

2 831
27 886
1 413
1 413
36
8 087
11 355
1 100

Lähetuskulud

883

Koolituskulud

30 086

Tööjõukulud

157 743

Reklaamikulud

2 595

Muud

1 123

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

245 138
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Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

09.06.2017 31.12.2017

Toetus PATEE projekti partnerile

7 549

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

7 549

0

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018
Üür ja rent

9 174

Energia

4 124

Elektrienergia

649

Soojusenergia

416

Kütus
Veevarustusteenused
Mitmesugused bürookulud

3 059
34
12 180

Lähetuskulud

221

Koolituskulud

1 026

Transpordi kulud

7 482

Erisoodustuse kulud

434

Ostetud teenused

4 517

Muud

3 713

Kokku mitmesugused tegevuskulud

42 905

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

2018
Palgakulu
Sotsiaalmaksud

133 406
45 007

Kokku tööjõukulud

178 413

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

157 743

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

9
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Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2018

31.12.2017

1

1

2018

09.06.2017 31.12.2017

19 215

0

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud muid olulisi soodustusi.
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JANEK KADARIK
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus RAEK
nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus RAEK raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 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 ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet , kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru
anda.

Juhtkonna 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 ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte 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
ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb
olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas
mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Maret Saatus
Vandeaudiitori number 88
OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo
Audiitorettevõtja tegevusloa number 93
Jõe tn 15, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, 79513
07.05.2019
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MARET SAATUS
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Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood
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Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine

70221

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 4894750

Mobiiltelefon

+372 5063705
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