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Tegevusaruanne 2019 

Sihtasutuse Ida-Viru Ettevõtluskeskus (edaspidi: IVEK) asutati 2002.a. IVEK asutajad on 
Kohtla-Järve linn, Jõhvi vald ja Lüganuse vald. IVEK kanti äriregistrisse 01.04.2003.a. 
Tegevust alustati 18.03.2003.a. 

IVEK eesmärgiks on toetada Ida-Viru regiooni arengut, osutades ettevõtlust toetavaid teenuseid 
ning kaasates regiooni arenguks vajalikke vahendeid. 

IVEK põhiesinduse asukoht on Keskväljak 4 Jõhvi 41531; esindus Narvas asub Paul Kerese 
tänav 3, Narva 20209 ning Jõhvi Turismiinfokeskus Kooli 2, Jõhvi 41595. 

Lähtuvalt IVEK strateegiast 2015-2020 on IVEK eduteguriteks:  

 noortekesksus,  
• tänaste tunnustatud teenuste edasiarendamine,  
• uued „suured algatused“,  
• rahvusvahelised projektid  
• ja mõjus kommunikatsioon. 

IVEK missiooniks on kiirendada oma klientide ja partnerite arengut, kaasates parimat 
oskusteavet ning pakkudes kvaliteetseid arendustegevusi toetavaid teenuseid ettevõtliku 
kogukonna kujunemiseks.  

Visioon: IVEK on aastaks 2020 tuntud ja tulemuslik Ida-Virumaa arengumootor.  

Selleks me keskendume: 

 innovatiivsetele algatustele,  
 uue ettevõtliku põlvkonna kujundamisele  
 ja rahvusvahelistele koostöövõrgustikele. 

2020.a on planeeritud järgmised alaeesmärgid: Piirkonna konkurentsivõime tõstmine läbi: 
koostöötegevuste (sh kolme sektori koostöötegevused) ja koostöövõrgustike (sh rahvusvahelise 
koostöö võrgustik) toimimise tugevdamise; ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamise; 
mittetulundusühenduste võimekuse tõstmise; turismikoordinaatori teenuse rakendamise;; 
ettevõtliku kooli programmi rakendamise piirkonnas ja üle Eesti; Ida-Viru Haridusklastri 
käivitamine;  PATEE 2020-2023 programmi rakendamine koostöös partneritega; Europe Direct 
Narva teabekeskuse tegevuste elluviimise ning Ida-Virumaa Programmiliste tegevuste - Ida-
Virumaa ettevõtjate arengu, ekspordialase ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud 
nõustamiste ja koolituste elluviimise ning Viru Filmifondi teenuse rakendamise. 

 IVEK 2019.a. põhilised tegevusvaldkonnad ja kliendigrupid olid — ettevõtluskeskkond ja 
ettevõtjad (s.h. noored ning potentsiaalsed ettevõtjad, alustavad ning tegutsevad ettevõtjad); 
Kohaliku Omavalitsuse (KOV) arendustegevus ning omavalitsused ja nende asutused; 
kodanikuühiskond ning mittetulundussektor/vabaühendused. 



 IVEK koordineeris 2019.a. kolme Ida-Virumaa koostöövõrgustiku tööd - „Ettevõtlik kool“, 
Ida-Viru Turismiklaster ja Viru Filmifond ning ühte üle-eestilist koostöövõrgustikku 
“Ettevõtlik kool”, mille tegevused toimusid 15-s maakonnas üle Eesti. 

  

IVEK kuulub maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku ning on „Ettevõtlikkuse 
edendamiseks“ võrgustiku nõukogus, Eesti Kaubandus-Tööstuskotja toetajaliige, Kirderanniku 
Koostöökogu liige, Ida-Viru Kutsehariduskeskuse nõukoja liige, Põlevkivi Kompetentsi 
Keskuse nõukogu liige, Ida-Viru Turvalisuse nõukogu liige, Ida-Viru Arengukavandamise 
töörühma liige ja Euroopa Komisjoni infovõrgustiku (EDIC) liige. 

IVEK tegevus lähtub terve maakonna vajadustest ning on orienteeritud eelkõige Ida- Virumaa 
arendamisele. Selle täitmiseks pakkus IVEK klientidele 2019.a. järgmiseid teenuseid: 

• nõustamine (eraisikud, ettevõtjad, vabaõhendused, KOV, haridusasutused, avaliku sektori 
organisatsioonid);  

• teadlikust tõstvate ürituste ja koolituste (kaas)korraldamine maakonnas (eraisikud, 
ettevõtjad, vabaõhendused, KOV, haridusasutused);  

• koolitamine (haridusasutused, KOV);  
• analüüside ja arengukavade koostamine (avalik sektor);  
• „Ettevõtliku kooli“ programmi elluviimine;  
• Ida-Viru Turismiklastri töö koordineerimine ,s.h. Jõhvi Turismiinfokeskuse töö 

korraldamine;  
• Viru Filmifondi töö koordineerimine,  
• PATEE* tegevuste elluviimine koostöös maakonna erinevate partneritega (SA Ida-

Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA), TalTec Virumaa Kolledž (TalTechVK); TalTech 
Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK). 
 
*PATEE ehk piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks on 
Siseministeeriumi poolt kavandatav meede, mis panustab Ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava 2014–2020 prioriteedi 5 ELi vahendite kasutamise eesmärki - 
majandusaktiivsus (tööhõive ja ettevõtlusaktiivsus) väljaspool Tallinna ja Tartu 
linnapiirkondi on kasvanud.  
 
PATEE ehk piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks on üks osa 
sellest meetmest. Meetme tegevuse I etapina koostati 2015.a koostöös maakondlike 
partneritega „Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavad“. Piirkonna tööhõive 
ja ettevõtlikkuse edendamise kavade raames valmistatakse ette maakondlikud Piirkondlike 
algatuste programmid, mis viiakse ellu meetme tegevuse III etapina. Esimene Piirkondlike 
algatuste programm koostati aastateks 2015–2016, Teine Piirkondlike algatuste programm 
koostati aastateks 2017–2019, Kolmas etapp Piirkondlike algatuste programm koostati 
aastateks 2020–2023. 
 



Tulud-kulud 2019.a. oli SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ettevõtlustulu 10 260 eurot (2018.a. 
21 271 eurot). 2019.a. annetused ja toetused olid 1 185 398 eurot (2018.a. oli 892 974 
eurot).  
 
                                                                                                                            
 
                                                                                                    2019                 2018                          
 
 
Ettevõtlustulu (tuh.EUR)                                                         10 260               21 271                 
Ettevõtlustulu kasv +, kahanemine - (%)                                  -52%       25%                
Valem: (ettevõtlustulu 2019 - ettevõtlustulu 2018)/  
ettevõtlustulu 2018 * 100  
Lühiajaliste kohustuste                                                                1,16     1,28                   
Kattekordaja (kordades) Valem: käibevara/lühiajalised kohustused 
 
 

Seoses covid 19 eriolukorra kehtestamisega 2020 aasta alguses toob kaasa riski IVEK 
majandustegevusele 2020 aastal. 

Riskide minimiseerimiseks saab IVEK tegevust 2020 aasta teises pooles ümber vaadata – 
tegevusi edasi lükata või ära jätta. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 257 850 186 133  

Nõuded ja ettemaksed 360 541 180 115 2,3

Kokku käibevarad 618 391 366 248  

Kokku varad 618 391 366 248  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 77 858 107 516 5,6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 455 983 177 565 7

Kokku lühiajalised kohustised 533 841 285 081  

Kokku kohustised 533 841 285 081  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 23 008 23 008  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 58 159 51 424  

Aruandeaasta tulem 3 383 6 735  

Kokku netovara 84 550 81 167  

Kokku kohustised ja netovara 618 391 366 248  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 185 398 892 974 7,8

Tulu ettevõtlusest 10 260 21 271 9

Kokku tulud 1 195 658 914 245  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -96 068 -113 589  

Mitmesugused tegevuskulud -541 541 -402 488 10

Tööjõukulud -472 906 -324 276 11

Muud kulud -81 795 -67 165  

Kokku kulud -1 192 310 -907 518  

Põhitegevuse tulem 3 348 6 727  

Muud finantstulud ja -kulud 35 8  

Aruandeaasta tulem 3 383 6 735  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 3 348 6 727  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -180 426 -44 325 2

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 248 760 175 474 5

Kokku rahavood põhitegevusest 71 682 137 876  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 35 8  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 35 8  

Kokku rahavood 71 717 137 884  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 186 133 48 249  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 71 717 137 884  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 257 850 186 133  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 23 008 51 424 74 432

Aruandeaasta tulem 0 6 735 6 735

31.12.2018 23 008 58 159 81 167

Aruandeaasta tulem 0 3 383 3 383

31.12.2019 23 008 61 542 84 550
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse standardile ja

kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti Finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõttetele

tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja Riigi Raamatupidamise

Üldeeskirjaga ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et sihtasutus on

jätkuvalt tegutsev.

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kasutab tulemiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruande arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2019-31.12.2019.a.

Raha

Raha ja selle lähendina kajastatakse kassas olevat sularaha, pankades olevaid arvelduskonto jääke, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi

hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutatehing on tehing, mis on fikseeritud või mille arveldamine toimub välisvaluutas. Välisvaluutatehingute esmasel kajastamisel võetakse

nad arvele Eestis ametlikult kehtivas vääringus tehingupäeval kehtiva valuutakursi alusel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit,

elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja

finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja

arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud

lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste

nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Rendid

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

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või ettevõttel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

Pikaajalistena on bilansis kajastatud kohustised, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale aruandekuupäeva. Materiaalselt 

fikseeritavad teadaolevad kohustised on  esitatud bilansis. 

Annetused ja toetused
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Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. 

Juhul, kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud

summad  sihtfinantseerimiseks saadud vahendite ettemaksete kontodel. 

Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse toetuse saamise tekkepõhisel momendil tuluna. Tegevuskulude sihtfinantseerimise

kajastamisel on lähtutud tulude-kulude  vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mis saadi eelmise perioodi tegevuskulude

kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning

kui laekumine on tõenäoline.

Tulud

Müügitulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi kirjetele.

Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.

Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. 

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse:

(a) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nendega seotud ettevõtted.

(b) Eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu;

näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 167 1 167  

Ostjatelt laekumata

arved
1 167 1 167  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
0 0 3

Ettemaksed 2 865 2 865  

Tulevaste perioodide

kulud
2 865 2 865  

Nõuded toetuste ja siirete

eest
356 509 356 509 7

Kokku nõuded ja

ettemaksed
360 541 360 541  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 388 1 388  

Ostjatelt laekumata

arved
1 388 1 388  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 616 4 616 3

Ettemaksed 2 109 2 109  

Tulevaste perioodide

kulud
2 109 2 109  

Nõuded toetuste ja siirete

eest
172 002 172 002 7

Kokku nõuded ja

ettemaksed
180 115 180 115  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 7 531 0 5 328

Erisoodustuse tulumaks 0 345 0 237

Sotsiaalmaks 0 13 050 0 9 665

Kohustuslik kogumispension 0 627 0 426

Töötuskindlustusmaksed 0 905 0 667

Ettemaksukonto jääk 0  4 616  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 22 458 4 616 16 323
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Lisa 4 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2019 2018

Kasutusrendikulu 3 960 3 960

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2019 31.12.2018

12 kuu jooksul 3 960 3 960

1-5 aasta jooksul 3 300 7 260

Juulis 2016 oli sõlmitud rendileping Hansarent OÜ-ga 5 aastaks ning kasutusele võetud uus auto Opel Insignia Sports Tourer Drive 4WD.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 5 842 5 842  

Võlad töövõtjatele 21 742 21 742 6

Maksuvõlad 22 458 22 458 3

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused 27 816 27 816  

Kokku võlad ja ettemaksed 77 858 77 858  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 46 581 46 581  

Võlad töövõtjatele 26 034 26 034 6

Maksuvõlad 16 323 16 323 3

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused 18 578 18 578  

Kokku võlad ja ettemaksed 107 516 107 516  

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused summas 27 816 eurot on seotud väljamaksmata sihtfinantseerimise vahendamisega PATEE projekti

raames (aastal 2018 oli 18 578 eurot).

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Töötasude kohustis 0 6 813

Puhkusetasude kohustis 20 188 18 464

Aruandvad isikud 1 554 757

Kokku võlad töövõtjatele 21 742 26 034
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Arengufond (KOV ja

muud asutused)
1 039 15 035 39 949 0 -25 111 2 165 31 000

Filmifond (KOV) 0 88 530 237 500 0 -97 553 0 228 477

EV kooli õppereis

Rootsi-Taani (KOV)
100 0 0 0 0 100 0

PATEE EVKOOL 25 034 0 21 941 0 -53 693 50 600 0

PATEE TURISM 2 906 0 24 968 0 -27 947 5 885 0

EV Regionaal (EAS) 12 849 0 12 849 0 0 0 0

Ida-Viru päev

Sankt-Peterburis
145 0 0 0 0 145 0

Mentorklubi Narvas 4 524 0 4 524 0 -4 524 0 0

INTERREG 30MI 35 884 0 23 700 0 8 040 4 144 0

EETA 70 586 0 104 425 0 -33 839 32 739 0

PKT 8 837 0 105 514 0 -233 388 136 771 0

EDIC 6 412 0 6 412 0 -5 327 5 327 0

Videoloome sügiskool 3 686 0 3 686 0 0 0 0

IVOL 0 30 000 0 0 -30 000 0 0

KÜSK Arenguprogramm

2019
0 4 000 4 000 -824 -7 176 0 0

TEV 0 40 000 270 000 0 -116 031 0 193 969

ViaHanseatica 0 0 11 272 0 -8 735 2 537

Turismikoordinaator 0 0 23 006 0 -24 282 1 276 0

TIK 0 0 13 000 0 -13 000 0 0

KÜSK MTÜ 0 0 30 700 0 -30 700 0 0

Haridusklaster 0 0 12 895 0 -29 545 16 650 0

EVTP 2019 159 888 0 -234 831 74 943 0

IVEK 0 0 177 992 0 -203 756 25 764 0

Ettevõtliku kool 0 0 14 000 0 -14 000 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

172 002 177 565 1 302 221 -824 -1 185 398 356 509 455 983

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

172 002 177 565 1 302 221 -824 -1 185 398 356 509 455 983
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Saadud kodumaine sihtfinantseerimine 659 391 249 513

Saadud välismaine sihtfinantseerimine 486 502 467 593

Saadud välismaise sihtfinantseerimise kaasfin. 9 987 130 868

Saadud kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine

tegevuskuludeks
29 518 45 000

Kokku annetused ja toetused 1 185 398 892 974

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Piirkondliku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused

ja fondid
10 260 21 271

Kokku tulu ettevõtlusest 10 260 21 271

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Uurimis- ja arengukulud -4 456 -3 680

Lähetuskulud -7 539 -5 994

Koolituskulud -1 648 -1 343

Administreerimiskulud -33 278 -19 331

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud -34 342 -22 297

Toiduained ja toitlustusteenused -29 747 -11 568

Ürituste ja näituste korraldamise kulud -308 033 -214 378

Reklaamikulud -23 041 -11 100

Sõidukite majandamiskulud -27 849 -24 817

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -13 724 -12 667

Inventari majandamis kulud -5 149 -2 703

Õppevahendite ja koolituse kulud -46 227 -70 030

Muud -6 508 -2 580

Kokku mitmesugused tegevuskulud -541 541 -402 488
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu -351 811 -239 578

Sotsiaalmaksud -121 095 -84 697

Kokku tööjõukulud -472 906 -324 275

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 14 12

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 20 546 0 3 485

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

74 997 17 227 1 000 39 567

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Asutajad ja liikmed 1 381 27 772 278 26 965

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

42 543 226 159 35 076 46 852

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 34 830 27 404
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Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31.12.2019 ja aruande koostamiskuupäeva vahemikul. 

Aruandekuupäeva järgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga

ilmnenud ei ole.

12.03.2020  korraldusega kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus kogu riigis välja eriolukorra Hädaolukorra Seaduse § 20 tähenduses

nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks. Sisuliselt samaaegselt jõustusid ka teistes riikides koroonaviiruse

levimisega seotud piirangud, mis tõid kaasa majanduse arengu olulise aeglustamise nii Eestis kui ka tervikuna maailmas.

Antud hetkel on võimatu ennustada, kuidas muutub ja areneb olukord tulevikus, mis tekitab ebakindlust majandusarengu perspektiivide

suhtes. Hetkeseisuga on sihtasutus jätkanud oma majandustegevust, täites endale võetud kohustusi õigusaktidest ja lepingutest

tulenevatel tingimustel.

Sihtasutuse juhtkond monitoorib järjepidevalt majanduse arengu olukorda, kuid hetkeseisu kaalutluse tulemusena hindab juhtkond, et

suudetakse tagada sihtasutuse jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis. Vajadusel on sihtasutusel võimalik planeeritud tegevusi edasi lõkata

järgmistesse aastatesse. Nimetatud hinnang põhineb raamatupidamise aastaaruande allkirjastamisel kättesaadaval teabel, mistõttu edasiste

sündmuste mõju sihtasutus tegevusele võib tulevikus erineda juhtkonna hinnangust.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus nõukogule.

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 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 31.12.2019 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/

Tiina Lindmäe

Vandeaudiitori number: 372

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 62

A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, Harju maakond, 11316

09.04.2020
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