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SA INNOVE TEGEVUSARUANNE
JUHATUSE KOKKUVÕTE

. aasta oli I o e jaoks t kas ja tegus i g pakkus palju p e aid äljakutseid: lä i iidud üldhariduse
ai eka ade are dus ja igusraa istiku uudatused toeta ad ppe usta ise uut ist pai dliku aks;
kutse ppeasutuste
usta i e ppeka ade osas aitab asutustel neid edukalt rakendada ning arendada
ette tlus- i g t kohap hist pet ja are dada praktikasüstee i i g populariseerida kutseharidust.
Traditsioo iliselt iisi e lä i ka teste i g eksa eid. Olulisel kohal oli Eestile kui digiriigile o aselt e- ppe ara
ja e-hi da is ahe dite are dus. Hi da ise digilahe dused aita ad ii ppijal kui petajal saada kiiret ja
asjakohast tagasisidet oma oskuste ja tead iste kohta. Jätkus kooli eesko dade ja koolijuhtide are da i e
ja petajaa eti populariseeri i e. Pakkusi e o a eksperttead isi ja -oskusi eesti keelest erineva emakeelega
ppijate toeta iseks i g l i itud ai e- ja keele ppeks. Ka uuri gute i g a alüüside poolest oli aasta t iselt
tihe.
Eurotoetuste osas oli
. aasta l pp ühtlasi ahetule uste
saajatega t i ka a datud tule used.

t ise aastaks – ühi e pi gutus toetuste

Ka rahvusvaheliselt andsime oma panuse hariduse arengusse: eksportisime oma teadmisi ja kogemusi Eestist
älja ja t i e uusi tead isi Eestisse. A dsi e älja hariduse t e tlejate t lkeraa atuid.
Organisatsioonina tegelesime oma tegevusvaldkondade ja -protsesside sidususe suurendamisega ning
täie dasi e t korraldust. Uus, k aliteeditsüklip hi e lähe e i e sisulistes tege ustes toeta se isest
pare i i ter ikprotsessi ja äita kätte are da ist aja ad aldko ad ja aspektid ii ai eka ade
uue da isest, kooli ja pilaste tagasisidest i g hi da isest ku i ppe usta ise i.
Orga isatsioo i ja t korralduse aates oli tegu ka kahe suure uudatuse ette al ista isega: karjääritee uste
üle i ekuga t tukassasse i g Talli a Euroopa Kooli kas uhüppest tule e ud iseseis u isega
. aasta
algusest.
Tä a e o a kolleege ja part erid koost

i g ühiste pi gutuste eest!

Birgit Lao
Katri Targama
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LOOME VÕIMALUSTEROHKE JA PIDEVAT ÕPET TOETAVA ÕPPEKESKKONNA
Haridusteenused on disainitud, arvestades erinevate sihtgruppide vajadusi ja ootuseid
elukestvas ppes
Euroopa Liidu toetused disainivad haridusteenuseid ja keskkonda
Innove koordineerib ja vahendab Euroopa Liidu toetusi Eesti hariduse ja t elu ede da iseks.
I o e koordi eeri järg isi tege ussuu di, ille rahali e aht on kokku
iljo it eurot:
• Ühisko a ajadustele asta haridus ja hea ette al istus osale aks t turul. Tege ussuu a rahali e
aht o
iljo it eurot.
• Sotsiaalse kaasatuse suure da i e. Tege ussuu a aht o
iljo it eurot.
• T turule juurdepääsu para da i e ja t turult äljala ge ise e eta i e. Tege ussuu a aht o
iljo it eurot.
• Euroopa abifond enim puudust kannatavate inimeste jaoks. Tegevussuu a aht
iljo it eurot.
• Globaliseerumisega Koha e ise Euroopa Fo d. Tege ussuu a
aht
iljo
eurot.
Innove partneriks ehk toetuste planeerijaks erinevates tegevussuundades on ministeeriumid: Haridus- ja
Teadus i isteeriu , “otsiaal i isteeriu , “ise i isteeriu
i g Kultuuri i isteeriu .
Aasta l puks oli toetuse a älja akstud
iljo it eurot ehk % eet ete tege ustele ki itatud
eelar etest. Toetuse tagasi udeid tehti , % ulatuses älja akstud toetuse su
ast. Aasta l pu seisuga oli
rakendamisel 350 erinevat projekti. Taotlus oore
iidi aasta jooksul koost s Haridus- ja
Teadus i isteeriu iga lä i ning koost s “otsiaal i isteeriu iga .
Innove panustas 2018. aastal struktuurivahendite valdkonnas struktuurivahendite tulemusraamistiku
ees ärkide täit isesse, ille tule use a o Eestil tule ikus i alik täie da alt kasutada
iljo i euro
ulatuses Euroopa Liidu toetusi.

Üld- ja kutsehariduse ppekavade arendamine loob efektiivse koost
Üldhariduse ppekava are da iseks ja rake da ise toeta iseks oodustati aldko dlikku t rüh a
i i est . Õpitule uste uue da iste ettepa ekud esitati ai e aldko as k igis eljas kooliast es ja
ppeai es. Oluliseks saa utuseks o se ise traditsioo i sidu i e uute äljakutsetega i g koost d eri e ate
osapooltega, alates akadee ikutest äitlejate i ja OECD1st pilaso a alitsuste i. Sel aastal valmis koolieelse
lasteasutuse ja p hikooli ppeka a sidususe a alüüs. Kooli ppeka a koosta ises ja riikliku ppeka a
rake da ises ustati
kooli, a ti
hi a gut koolide ppeka ade kohta koolituslu ade taotle i e ja
pikendamine) ning tehti
ppeka ade ekspertiisi HTM2i te aatilisele järele al ele ate aatika ai eka a
rakendamine). Koolieelsetele lasteasutuste ppeka ade kohta a ti 7 eksperthinnangut.
Kutsehariduse ppekava are da iseks ja rake da ise toeta iseks toi u koolide pide
usta i e.
.
aastal iidi uue tege use a lä i äga positii se tagasiside saa ud üld pi gute oodulite p hist se i ari
kokku
osalejat , ille sissejuhatuseks oli ühisse i ar
osalejale. “e i aride sari o pari äide I o e1
2

The Organisation for Economic Co-operation and Development
Haridus- ja Teadusministeerium
4

sisesest efektii sest koost st. 2018. aastal valmis ka kutsehariduses kasutata a ppe ara kaardistus, mis saab
aluseks uue ppe ara loo isele. Aasta jooksul osales
kutse petajat kokku
eriala ppeka ade
rakendamist toeta atel rgustiku se i aridel. HTMile esitati riikliku ppeka a ääruse eel u ja 80
ppet korraldajat tut usid se i ari käigus ppe- ja rake duska adele esitata ate uetega.
Ettev tlus ppe progra
i Edu ja Tegu raa es o ette tlus ppe aas oodulid älja t tatud ja are datud
k ikidel kutsehariduse tase etel (2.- . tase . Lisaks o
älja t tatud
. ja
. tase etel
spetsialiseerumismoodulid (teenindus- ;tootmis- ;loo ette tlus . . ja . tase el o aas oodulid t lgitud
e e keelde; . tase el o ette tlus ppe aas oodul t lgitud ka i glise keelde. 2018. aasta kogemuse ja
ette tlus ppe oodulite piloteeri ise käigus saadud petajate tagasiside tule use a o älja t tatud
ette tlus ppe aastase e koolitusprogra
kuud,
ppepäe a .
. aastaks planeeritud
koolitusprogramm on käi itatud. Kogu tege ussuu as o edukalt täidetud ühi e tule usi dikaator, illeks oli
50 ühist kooli, kus rake datakse ii "Ette tlik kool" haridusprogra
i kui ka Ju ior A hie e e t
ette tlus ppe progra
e.

Jätkub kutsehariduse, praktikasüstee i ja t

kohap hise ppe arendus

2018. aastal jätkati tege usi t kohap hise ppe ppekohtade loo iseks ja praktikasüstee i are da iseks ii
kutse- kui k rghariduses. Samuti jätkusid kutsehariduse populariseeri istege used i g petajakoolituse
praktika are dus ja täie da at keele pet toeta ad tege used.
T kohap hises ppes alustas
ja l petas
ppurit
Praktikajuhendamise koolitustel osales 2018. aastal kokku 899 juhendajat. 2018. aasta tege uste p hjal i
älja tuua, et t kohap hi e pe ei ole laie at ka depi da leid ud kutsekeskharidus ppes. Edukalt jätku ad
t kohap hise ppe tege used kutsehariduse k r al ka k rghariduses - Talli a Ter ishoiu K rgkoolis, Eesti
Ette tlusk rgkoolis Mai or ja Talli a Teh ikaülikoolis toi u t kohap hise ppe piloteerimine
plaa ipäraselt. Koost s Eesti T a djate Keskliiduga käi itati pilootprojekt gü aasiu i l peta ud, il a
erialase ette al istuseta oortele etallit : t riista lukksepa eriala ja APJ leht etalli t pi kide operaatori
erialal; tur asead ete paigaldaja erialal . Lisaks toi us t a djatele
ppereisi “oo e, Hispaa ia, Taa i,
Saksamaa), et tutvustada neile teiste riikide koge usi t kohap hise ppe rake da isel.
Arendustegevuste raames valmis 2018. aastal kaks uuringut: "Mis o saa ud t kohap hise ppe l petajast
peale
pi gute l peta ist" ja "Organisatsioonipoolsete juhendajate rahulolu kutsehariduse
praktikakorraldusega".
Viidi lä i pari a praktikakoha ko kurss. Tu
toetavale praktikakohale.

ustati

ette tet, sh oli uue duse a eriauhi d älistude geid

Pilootprojektis "Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja k rghariduses" osales kokku kooli ja assessorit,
sh eli juhtassessorid. Tu us ärgi said kooli: Eesti Ette tlusk rgkool Mai or, TTÜ I se eriteadusko a
Viru aa kolledž, “isekaitseakadee ia Pääste kolledž, Talli a Ter ishoiu K rgkool, Talli a Maja duskool,
Luua Metsanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus.
2018. aastal koostati, ki itati ja ii ases k artalis hakati ka ju a ellu ii a kutse eistri itluste
– 2022
arengustrateegiat. Oskuste festival "Noor meister 2018" oli esmakordselt festivali formaadis. Oskuste festivalil
toi usid kutse istlused erialal, kus osales kokku a
istlejat.
Õpetajakoolituse praktika are da iseks iidi lä i
praktikakogukonna seminar 96 osalejaga i g I

are duspäe a ülikoolidele;
petajakoolituse
o e ja TLÜ koost sü d us: Talli a Ülikooli
5

praktikakoguko a aastal puse i ar
osalejat . Tege use „Täie da keele pe kutse-ja k rghariduses
raa es l petasid koolid II vooru tegevusi ja alustasid III vooru tegevustega. Koolidele korraldati i fopäe ja
infoseminar. 3.- . oktoo er toi us eesti keele petajatele täie da at keele pet toeta -päe a e sisu ja
koge uste jaga ise se i ar. Toi us k rg- ja kutse ppeasutuste keele petajatele täie da at keele pet toeta
CLIL3-koolitusseminar.

Ühisko

a vajadusi ja ppija i dividuaalsust arvestav üüdisaeg e pe koos seda toetavate
tee ustega o Eestis kättesaadav igaühele

8. aasta
dus hariduse tugitee uste vallas
PGS4i uudatuste j ustu i e

uutuste ja refor ide tähe all:

. ee ruaril j ustusid p hikooli- ja gü aasiu iseaduse uudatused, is I o e Rajaleidja jaoks tähe das
se iste aako dlike ja üleriikliku usta isko isjo i t l peta ist ja selle ase el ärksa pai dliku at
süstee i kooli äliste
usta is eesko dade a. Muutus haridussoo ituste ole us i g äga piiritletud
meetmete asemel hakkasid meeskonnad soovitama erinevatest komponentidest koosnevaid soovitusi eritoe
i t hustatud toe a. Tehtud soo itused liigu ad a e a usolekul kohe EHI“5esse i g o ähta ad koolile
ja koolipidajale i aldades uga a at ressursside pla eeri ist. Aasta jooksul tehti Rajaleidja keskustes
koolivälise usta is eesko a otsust.
Õppe usta istee useid osutati aasta jooksul kokku
lapsele ja oorele, koos e dega käisid
individuaalsetel usta istel
täiskasva ut. “ellele lisa dusid ü arlauad eri e ate osapoolte ahel i g
erinevad grupitegevused: lastevanemate koosolekud, lastevanemate koolid, tugispetsialistide kovisioonide
korralda i e, t toad essidel. Õppe usta ise soo itusi deks püsis jätku alt äga k rgel tase el %
(skaalal -100% kuni +100%).

Karjääritee uste refor
. aasta detse ris otsustas Va ariigi Valitsus ühe dada I o e karjääri usta ise ja -info teenuste
osuta ise süstee i Eesti T tukassa karjääritee uste süstee iga, tege uska a koosta iseks oodustati
t rüh .
. .
otsustati refor i j ustu i e alates
. .
. Refor iga liikusid I o est Eesti
T tukassasse üle karjääri ustajate, karjäärii fo spetsialistide i g asta ate tee uste are dusspetsialistide
t lepi gud. K ik t tajad ei soo i ud sellist
uudatust,
ist ttu lahkus aasta jooksul t lt
karjäärispetsialisti (87-st ehk 34,5%). Vähe e ud t tajatega oli ette ähtud tule uste saa uta i e äga
keeruli e, kuid tä u karjäärispetsialistide suurele pi gutusele täideti aasta ees ärk
% - individuaalset
karjääritee ust sai aasta jooksul
988 noort. “eejuures püsis k rge a ka soo itusi deks i g tulemust
toetasid grupi usta ised, i foloe gud i g tee apäe ad, kus oli kokku 685 osalejat.

Innove Rajaleidja juhtimise ja tugiteenuste reform
Karjääritee uste refor i t ttu ähe es t tajate ar I o e Rajaleidja keskustes i g äikeste keskuste igas
aako a keskuses ülalpida iseks oli aja teha uudatusi tugisüstee ides. “ügisel al istati ette . jaa uarist
2019 rakendunud uut struktuur, mille järgi o juhti i e jagatud piirko da. I fotee used iidi üle kaasaegsele
k ekeskuse p hi ttele, sa uti kohe dati keskuste lahtioleku p hi tteid. “eoses karjääritee uste
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Content and language integrated learning
P hikooli- ja gü aasiu iseadus
5
Eesti Hariduse I fosüstee
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refor iga liikus
koordineerimine.

.

.

I

o est “A Ar hi edesesse ka EuroGuida e

rgustiku tegevuste

Joonis 1. Innove Rajaleidja keskused Eesti 16 linnas.

Uued tegevusliinid
Mit ed kohalikud o a alitsused o tugispetsialistide ähesuse t ttu äi ud ajadust ole asole aid
tugispetsialiste rohke toetada i g e de oskusi ja tead isi ajadusp hiselt jaotada i g o selle jaoks
alustanud oma esmatasandi tugikeskuste loomisega. Innove Rajaleidja keskused oma kogemustega on olnud
KOV6idele toeks.
Osaleti i tegreeritud tee uste ette al istustege uste piloodis ees ärgiga ähe dada uue lähe e is iisiga
lapsele tehta ate hi da iste ar u, ähe dada ürokraatiat ja du leeri ist i g kiire dada lapse j ud ist
ajalike teeuste i. Piloot jätku
. aastal.
Aje datu a ii tugispetsialistide ähesusest kui ka soo ist ajaga kaasas käia, alustati ideologopeedi tee use
osuta isega. Esi eseks pilootkooliks sai M iste kool. Ka selle tege use piloot jätku
. aastal, illal
lisa du ka ideopsühholoog.
Jätkus ee i

ustaja tee use pakku i e, aasta jooksul oli

p

rdujat.

Teadlikkuse t st iseks iidi lä i ka paa iat, kirjutati artikleid ja koostati abi aterjale. Aasta l pus loodi Eesti
raa es ka ua de raa at „
ua et o a raja leid isel“. K aliteedi taga iseks iidi lä i koolitusi,
seminare, vastavushindamisi, toetati spetsialistide kutseo a da ist i g t tati älja eri e aid etoodilisi ja
juhendmaterjale.

Kodako dsuse ja eesti keele tase e taotle i e o k igile soovijatele kättesaadav
EV P hiseaduse ja kodako dsuse seaduse eksa id i g eksa ite ko sultatsioo id toimusid piisava
sagedusega lisaks Talli ale ka J h is, Nar as ja Tartus. Eri e ate toi u iskohtade t ttu o eksa id k igile
soo ijatele kättesaada ad.
. aastal toi us J h is, Nar as ja Tartus
eksa it, Talli as . Kokku
registreerus eksamitele 701 inimest, osales 550 ja sooritas 457.
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Kohalik omavalitsus
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Eesti keele tasemeeksamid ja eksamite konsultatsioonid toimusid aasta jooksul Tallinnas, Tartus, Narvas,
J hvis, Pär us ja Helsi gis. A2 taseme eksamile 1045 inimest, B1 taseme eksamile 1985, B2 taseme eksamile
1351 ja C1 taseme eksamile 980 inimest. A2 taseme eksamil osales 881, B1 taseme eksamil 1650, B2 taseme
eksamil 1081 ja C1 taseme eksamil 757 registreerunut. Neist sooritas A2 taseme eksami 631, B1 taseme eksami
1109, B2 taseme eksami 479 ja C1 taseme eksami 247 eksaminandi.

HARIDU““Ü“TEEMI“ JUHINDUTAK“E IGA ÕPPIJA ARENGUT TOETAVAST
ÕPIKÄ“ITU“E“T
Õppes rake datakse otstarbekalt ajakohaseid etoodikaid ja v i alusi
digiteh oloogia, väärtuspädevus j e .

t kaasaeg e

E-vahendite areng jätkub
2018. aastal jätkus e-tase et de, e-ülesa ete ja diag ostiliste testide are da i e. Valminud on 7 eülesa ete kogu kee ias, loodus petuses, füüsikas, geograafias ja bioloogias,
ate aatikas,
v rkeeltes,
sotsiaalvaldko as,
üld petuses. Lisaks on valmis 5 diagnostilist testi keemias, 4
loodus petuses, füüsikas, geograafias ja ioloogias,
ate aatikas, sotsiaal aldko as.
Esimesed e-tase et

d al isid loodus aldko

2018. aastal aidati Talli
sisseastumistestid.

as.

a Ülikooli riigihalduse ning haldus- ja ärikorralduse erialadel lä i iia elektroo ilised

Samuti toetati kutsekoole ja aidati e-kutseeksa eid lä i iia

Digip

rde progra

erialal

eksa i a dile.

i najal arendatakse e- ppevara ja e-hindamisvahendeid

E-hindamisvahendite arendamine j udis
. aastal olulise ahetähise i - rakendamiseks on valmis esimesed
kaks e-tase et d loodu petus, I ja II kooliaste . Val i isele eel es e-tase et de tei e katsetus, kus osales
. klassis
i g . klassis
pilast.
Jätku ad are dust d ka teiste ppeai ete ja kooliast ete e-testidega. Ette on valmistatud 7 e-testi prototüüpi
loodus aldko d III KA ja gü aasiu ; ate aatika I ja II, eesti keel teise keele a I, i glise keel II , saksa keel II
KA), neist koolides (eel)katsetatud 5 testi. Koostamisel on 3 e-testi prototüüpi eesti keel teise keele a III,
sotsiaalvaldkond I ja II KA).
E-ülesa dekogusid o
. aasta l puks val i ud ja keskko as EIS7 kättesaadavaks tehtud: 70 e-kogu, sh.
49 diagnostilist testi. E-kogud on olemas nii eesti kui vene keeles. E-kogude tutvustamiseks koostati voldikud
(eesti, vene ja inglise keeles Lisaks valmis e-kogusid tutvustav video (eesti ja vene keeles). Septembris oli Innove
äljas ka haridustehnoloogia konverentsil Edu EXEX, kus esi eti etteka dega i g äljas oli e-kogusid tutvustav
ste d, äidati e-kogude tutvustusvideot ning jagati huvilistele teavet ja voldikuid.

7

Eksa ite I fosüstee
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Foto 2. Innove esindus Edu EXEX konverentsil.

E-kutseeksameid on sooritanud 579 kutse taotlejat. 2018. aastal al istati ette ja iidi lä i uut kutseeksa it
auto aaleri, ootors idukiteh iku, juuksuri ja üüja-teenindaja erialadel).
E-hindamisvahendite toetamiseks arendati 2018. aastal I o e poolt kasutata at i ter etip hist
testimisplatvormi (EIS) e-tase et de ja e-eksa ite äljat ta iseks ajalike ülesa ete tüüpidega, t tati
älja ja are dati uued tagasiside i alused ii pilasele kui ka petajale sh. loodus petuse uue tase et
jaoks . Jätkus e-ülesa ete kogude jaoks ajalik are dus "Õpetaja t laud" ehk e-ülesa ete ja diag ostiliste
testide loomise, lahendamise ja tulemuste tagasisidestamine EISis.
E- ppe ara are da isel aadati üle e-Koolikotis a
ppe aterjali ning koostati 70 digikogumikku. eKoolikotis ole ate ppe aterjalide retse seeri isse oli kaasatud
ai eühe dust. HEV8 ppe ara osas
koostati ter ikkäsitluse osas a % sisuloo est. “üstee selt toi usid ii t rüh ade kui ekspertide kogu
sisukoosolekud. Kutsehariduse ppe ara o kaardistatud ja ka tud e-Koolikotti. Iga ppeka a l ikes koostati
üle aade k aliteetsest ppe arast i g eraldi o älja toodud ettepa ekud digi ppe ara are da iseks.
Kaardistati kutsehariduse ppeka a, kaasatud oli eksperti. Kaardistatud ppe ara lisa iseks e-Koolikotti
on uuendatud kutsehariduse taksonoomia. Kokku on e-Koolikotti lisatud
kutsehariduse ppe aterjali ning
t on l petatud.
2018. aastal alustati digipäde ustesti uue ersioo i are da ist.

Tugi petajatele ja koolijuhtidele
. aastal i koolitus- ja are dustege uste k r al esile t sta petaja ai e kuju dustegevusi. Valmis
. petaja.eu i g koost s ERRiga korraldati esmakordselt konkurss
petajaa eti isuaal e ide titeet
Aasta Kool
. Ko kursi ees ärk o äidata kooli loo as ja l usas t es, justkui ela at orga is i, kus
tegutsetakse ühiselt ka ppet
äliselt. Lisaks iidi lä i järg ised petajaa eti ai et toeta ad progra
id:
"Õpetaja - hariduse k eisik", "Hariduse tule ikutegijad . Es akordselt toi usid se i arid karjäärip rajatele
ja i spiratsioo ise i arid gü asistidele „Kuidas disai ida p e koolipäe ? .
Üldhariduskoolidele pakuta ate koolitus- ja are guprogra
ide k r al sai 2018. aastal hoo sisse ka
kutse petajate koolita i e. V i alda aks kutsekeskhariduse e e ppekeelega rüh ades üle i ekut
eestikeelsele ppele aastaks
, jätkus kutse ppeasutustes t ta ate petajate eesti keele ppe
8

Hariduslike erivajadustega
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korraldamine (103 osalejat). Lisaks keele ppele pakuti ka toeta aid tege usi agu keele ppe e torprogra
ja stažeeri is i aluste pakku i e eestikeelses t keskko as. Keele ppele lisaks korraldati
kutse petajatele
. aastal ka erialaseid koolitusi (18 erinevat koolitust, kokku osales
petajat .
2018. aastal t lgiti kaks juhti isalast raa atut: M. Fulla „The Pri ipal i g J. Hattie „Visi le Lear i g a d
the “ ie e of Ho We Lear . Raa atud o trükitud ning jagamisel Eesti koolidele ja lasteaedadele.
Jätkati petajatele ja koolijuhtidele eri e ate pisü d uste pakku ist. Esile i t sta "Professio aalsete
pikoguko dade eest edajate are guprogra
i"
osalejat , "V rgustiku
i ekuse kas u toeta a
arenguprogra
" i g "Õppejuhtide are guprogra
i". Lisaks jätkati "Alustavate koolijuhtide programmi" jt
koolituste pakkumist. Koost
rgustike üleseid piüritusi toi us
. aastal . Õpiüritustel käsitleti
ppeka a rake da ise, uue e a pikäsituse ppeprotsessi juurutamise teemasid. Kompetentsikonverentsid
"Teekonnal maailma parimaks haridusjuhiks" toimusid 2018. aastal Jär a aal, Valga aa, J ge a aal ja
Hiiumaal. Haridusasutuste juhti ise ja toi i ise t husta ise toeta iseks jätkati kooli eesko a hi da ist
ja are da ist toeta ate süstee ide ja ahe dite äljat ta isega i g kasutusele tuga. Tege use raa es
iidi lä i
tagasiside eetodi i g e esea alüüsi ja tagasiside oskuste arendamise koolitusi koolide
meeskondadele ja juhtkondadele. Kokku on osales 360 tagasiside hindamisprotsessis 50 juhti ja 25 kooli.
Koolitusel osale ud petajate ja koolijuhtide arv oli
. aastal kokku 2331.
Jätkus projektitaotluste astu t i e koolip histe kooli eesko dade, koguko da kaasa ate, alushariduses
parimate praktikate jagamise, haridusasutuste vaheliste nii maakonnasiseste kui -üleste toetuse jaga ise
voorudesse. Kokku esitati 682 taotlust ning rahastati 442 projekti.

Õppe

usta istee uste- ja karjääritee uste valdkonna arendused

Õppe usta istee uste are dusvaldko as valmisid 2-6aastaste laste k e uuri ise a i aterjalid Rajaleidja
logopeedidele i g uuri is ahe d psühholoogidele. “elle küsi ustikud o t lgitud eesti ja vene keelde
ees ärgiga kaardistada es a e ai se ter ise sü pto eid puuduta i fo. Üks küsi ustik o oorele a uses
11-17a., teine lapsevanemale (lapse vanus 6-17a.) ning kolmas kodu keskkonna ja lapse varajase arengu
küsi ustik.
Kaasa a hariduse rake da ise toeta iseks t tati älja kol juhe d aterjali: pilase toe ajaduse älja
selgita i e es atasa dil, IÕK9 ja pitule uste ähe da i e, pi app laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks
esmatasandile.
Karjääritee uste are dusvaldko as jää ad olulise ateks tee ärkideks
. aastal videoprojektid
ideokoolitus lapse a e atele tee al "Kuidas toetada o a last karjääri kuju da isel" sh i glise ja
venekeelsete subtiitritega, ppe ideot karjäärispetsialistidele: i di iduaal e usta i e ja päri gui ter juu ,
uus p hjalik karjääri ustajate käsiraa at, rgustikuse i arid ja koolitused Rajaleidjatele ning koolidele,
OSKA10 i fograafili e aterjal karjäärispetsialistidele ja uidugi karjääritee uste refor .

V i alused eesti keelest eri eva e akeelega ppijale
Eesti keelest eri eva e akeelega pilaste eesti keele ppe toeta iseks s l iti
KOViga ja 2 erakooli
pidajaga
lepi gut. Aasta jooksul eraldati toetus
kooli
pilase täie da aks eesti keele ppe
lä i ii iseks summas 1 347 015 eurot. Haridussil a a d etel pi keelekü lusklassides/rüh ades
419
last, eist
p hikoolis ja
lasteaias.
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Individuaalne ppekava
T j uvajaduse ja oskuste prog oosisüstee
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Varase keelekü luse . klasside pilaste eesti keele tase et
kesk i e tule us oli 30,1 punkti 50st
kesk i e sooritus
% . Keelekü luse tase et
da B tase e keeleoskust, ta aklassides
detakse A taset. Tase et a alüüs äita , et e a iku arase keelekü luse pilaste keeleoskus j ua
6. klassi l puks B tase ele.
Aasta jooksul toimus koolidele LAK11- ppe alaseid koolitusi
ppeka a järgi ja lasteaedadele ppeka a järgi.
Kuues piirko dlikus lasteaedade etoodikakeskuses iidi lä i
pisü d ust. Uue tegevusena algatati koolide
piirkondlike koolituskeskuste tege us. N usta isi iidi lä i 800 tunni ulatuses. Uussisserä dajaid
astu t atele koolidele ja lasteaedadele pakuta a usta istee use raa es o toetatud kooli eesko da,
elektroo iliste ka alite kaudu o
ustatud asutust.
Ilmus kaks etoodikaraa atut petajatele: "LAK- pet toeta ad etoodilised tted petajale" i g Holla di
autorite "LAK- ppest petajale" eesti datud ersioo , ii a e o saadetud k ikidele koolidele. Il us ka
kogu ik „
kü luslugu . Eras us+12 projektis valmis käsiraa at „Luge ise ja kirjuta ise koostoi el
p hi e keele pe kutsehariduses . Lisaks ilmus e ekeel e ersioo raa atust „R
uga kooli .
Kahesuu alise keelekü luse lasteaia petajatele valmisid teemaplaanid 6-7aastaste laste ppe- ja
kasvatustegevuste toeta iseks le itatud elektroo selt . Keelekü luse t lehed iidi üle e-Koolikotti. See on
tähe da ud kogu iku koosta ist ja
faili kirjelda ist.
LAK- ppe ja it ekeelse ppe ka depi a laie da iseks korraldati . LAK- ppe kuul aprill üle Eesti kokku
sü d ust.
.
toi us Talli as üleriigili e LAK- ppe päe
osalejat ja
.
leidis J h i
Kontserdimajas aset lasteaedade se i ar "Õpi e koos!"
osalejat . .-2. novembril toimus Tallinnas
rahvusvaheline konverents „Mit ekeel e pe saja-aastases Eestis
osalejale.

Joonis 3. Õppekava- ja metoodikaagentuuri ees ärkide graafiline visualiseerimine.
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L i itud ai e- ja keele pe
Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014-2020
11

Eri evatele osapooltele o tagatud tagasiside ppekavade rake du ise kohta
Riigieksamid 2018
2018. aasta ke adel toi usid riigieksa id . korda ja iie dat aastat uue korra alusel, ille järgi pea ad
pilased gü aasiu i l peta iseks soorita a eesti keele
i eesti keele teise keele a,
rkeele ja
matemaatika riigieksamid. 2018. aastal sooritas riigieksameid 9161 eksaminandi. Eesti keele eksamit tegi 6529
eksa i a di, eesti keele teise keele riigieksa it tegi kokku
pilast, kitsa ate aatika eksa i alis
,
laia matemaatika eksami 4116 eksaminandi ja inglise keele riigieksami sooritas kokku 7373 eksaminandi.
Pra tsuse keele rah us ahelist eksa it, is o
rdsustatud riigieksa iga tegi
, saksa keele eksa it
i g e e keele eksa it
ppurit. K ikide eksa ite ja tase et de tule used a alüüsiti i g a alüüsid ja
statistika tehti Innove kodulehel koolidele ja laie ale a alikkusele kättesaada aks.

Osalemine rahvusvahelistes uuringutes
2018. aastal toimus TALIS13 p hiuuri g, kus osales

Eesti kooli ja koolijuhti ning ligikaudu

Samuti toimus PISA14 2018 uuring, kus osales 232 Eesti koolist ligikaudu
2021 ettevalmistustega.
Eesti oli üks ähestest riikidest, kel oli
Testi said täita
lasteaia ligikaudu
aitas lä i iia
haridust tajat.

petajat.

pilast. Juba on alustatud PISA

i alus osaleda uudses rah us ahelises alushariduse uuringus IELS15.
-aastast last, e de lapse a e ad ja lasteaia petajad. Uuri gut

Toimusid laiaulatuslikud siseriiklikud uuringud
Haridusasutuste rahuloluküsitlustele astas ligikaudu
i i est. Küsitlused toi usid lasteaedades ja
üldhariduskoolides. K ik haridusasutused said o a tule uste kohta tagasiside raporti.

JÄTKU“UUTLIK, TULEMU“LIK JA MOTIVEERITUD TÖÖTAJATEGA
ORGANISATSIOON
Meie t

keskko d ja juhti i e o toetav ja i

Innove on avaliku sektori u istuste t

a dja

ustav

8

2018. a. alguses osales Innove „Unistuste T a dja“ ko kursil. I o e pääses fi aali ja
Unistuste T a djaks
. Ko kursil osale iseks pidi saat a pika ja p hjaliku a keedi,
o a t tajaid hoitakse, mida neile pakutakse ja kuidas motiveeritakse. Lisaks sellele said k
tagasisidet I o ele kui t a djale. A keedi ja t tajate tagasiside p hjal alis žürii I
parimaks.

aliti a aliku sektori
illes selgitati kuidas
ik t tajad ise a da
o e a aliku sektori

13

The Teaching and Learning International Survey
The Programme for International Student Assessment
15
The International Early Learning and Child Well-being Study
14
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Joonis 4. U istuste T

Innoves t

tavad

a dja Fi alist logo.

otiveeritud t

tajad

2018. a. viidi lä i t tajate seas oti atsioo ipaketi kohta rahulolu-uuri gu. Uuri gule astas
t tajat ehk
% I o e t tajasko ast. Ole asole a paketiga olid rahul , % t tajatest. K ige olulise aks pidasid
t tajad hü itiste osas – haiguslehe esi este päe ade hü ita ist, prillide aksu use hü ita ist, toetust
lähedase pereliik e kaotuse puhul ja toetust lapse sü i puhul. Lisaks hü itistele hi dasid t tajad k rgelt
kaugt
i alust, pike at puhkust, pai dlikku t aega, lühe aid t päe i ja ter isepäe i. Uuringust
tulenevalt tehti muudatusi motivatsioonipaketis ja saadi hulga häid ideid edaspidiseks.

Aasta täis väljakutseid haldusvaldko

as

2018. a. talve- ja kevadperioodil oli haldusvaldkonnas suuri aks äljakutseks Tallinna Euroopa kooli uues
asukohas reko strueerita a hoo e al i isega seotud tege ustele kaasa aita i e, kooli ajadustest lähtu ate
ehitust de täpsusta i e, sisustuse ja i e tari ha gete lä i ii i e, ha gitu astu t i e ja paigalda ise
korraldamine. Suvel tulid lisaks ka koli ise lä i ii i e ja a a hoo e tagasta i e o a ikule. K ik tegevused
said tähtaegselt tehtud, s.h ui suskaitse j a etite udeid ar estades ja kool sai täielikult re o eeritud
hoo es igel ajal t d alustada.

Foto 5. Tallinna Euroopa Kooli uus koolihoone Tehnika 18.

Ka sügisperiood jätkus äga pi geliselt.
. a. l puga toi usid suured uudatused Rajaleidja rgustikus,
ille käigus liikus karjääri aldko d T tukassasse. “a aaegselt l ppesid ka e a iku Rajaleidja keskuste
ruumide üürilepi gud aako dades. “ellega seoses asuti ju a juulis-augustis otsi a uusi ruu e, lä i rääki a
ole asole ate üüripi dade o a ikega pi dade ü er ehita ise ja ähe da ise osas. Protsess oli äga
keerukas, kuid aasta l puks said lepi gud uue datud k igis kol eteistkü es aako as, kus se ised lepi gud
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l ppesid.
. aastal saa ad eed I o e Rajaleidja keskused üüd ähe datud koosseisudes jätkata o a t idtegevusi muutunud vajadusi arvestavates ruumides.

Jätkub juhtide are da i e (360-kraadi tagasiside uuring)
Innove juhtide 360-kraadi tagasiside uuringu raames koguti tagasisidet 39 juhile, kellest 12 kuulusid tippjuhtide
ja
keskast ejuhtide gruppi. Kokku a dis juhtidele tagasisidet
astajat. Uuri gu etoodika p hi es
Riigika tselei poolt älja t tatud Eesti a aliku tee istuse tippjuhtide ko pete tsi udelil, is kirjelda
p hiko pete tsi tule iku kuju daja, i o atsioo i edaja, e ese are daja ja äärtuste ka dja, t
e hoidja,
tulemuste saavutaja, strateegia elluviija). Uuringu tulemused kokku olid äga head - tippjuhtide kompetentside
keskmine 4,3 (5 punkti skaalal) ja keskastmejuhtide kompetentside keskmine 4,2 (5 punkti skaalal). Iga Innove
juht sai endale arengumappi fikseerida 1-3 arendamist vajavat teemat. Arengumapis kajastuv info on oluliseks
sisendiks personaliteenuste keskuse poolt korraldavatele juhtide kesksetele koolitustele ja iga juhi
individuaalsetele arenguvajadustele.

Innove sai 15
15. novembril tähistati Tartus ERMis piduliku inspiratsioonikonverents-galaga I
olid kutsutud ii I o e t tajad kui ka külalised.

o e

sü

ipäe a. Üritusele

Rahulolev klient
Uus ja tä apäeva e orga isatsioo iveeb sai täie dust, para es sise i e i foliiku i e
Eelmisel aastal valminud I

o e älis ee sai 2018. aastal inglis- ja venekeelse sisu.

“a uti al is sü d uste ja ürituste kale der,
kliendile.

is o t husa i fo ahetuse aluseks ii I

o e-siseselt kui ka

Klienditeenindus suuremalt fookuses
. aastal eti se isest oluliselt suurema vaatluse alla Innove teenuste osutamine ja sellega seotult
klie ditee i duse tee a. A asa
uks oli klie ditee i duse t korra loo i e ja lä i rääki i e i g selleks
iidi lä i kokku
koolitust-se i ari, kus osales
t tajat
% kogu I o e t tajatest . “ellele järg es
aasta teises pooles klie ditee i duse a alüüs testostude M ster “hoppi g eetodil. Uuri gus osalesid k ik
struktuuriüksused .a hariduse tugitee uste age tuur i g aatluse all oli telefo i- ja e-posti suhtlus. Saadud
tule used olid alda alt positii sed, kuid tuli ka ettepa ekuid tee i duse täiusta iseks ja edasiare da iseks.
Asjaaja ise poole pealt toi us
. aastal t korralduslik uudatus eti kasutusele p rdu iste
halda ise süstee , is uutis assiste di- ja doku e dihalduse tee use t tajate jaoks kiire aks ja
efektiivsemaks.

Oleme tuntud ja hinnatud haridusvaldkonna kompetentsikeskus
I

ove osales EV

pühe datud väärtuska paa ias Aga

i a...

I

o e tegi kaasa üle-eestilises äärtuste kuju da ise ka paa ias Aga Mi a, olles äljas s

u iga „Aga

i a
14

i

usta ppi a! Tege uste ees ärk oli i spireeri ate k eisikute kaudu tead ustada ppi ise olulisust,
jutada hoiakuid ja äärtusi. Ka paa ia k eisikuteks olid Getter Jaa i ja I
a uel Volko ski. Getter s l is
. aastal lepi gu plaadifir aga ja alustas edukat artistikarjääri. “elle k r alt l petas ta aga
. aastal ka
Audentese erakooli e-gü aasiu i. I
a uel oli kü
e aastat o a elust arkos ltla e, selle aja jooksul ka
kaks korda vanglas ki ipeeta . T e äosuste kiuste l petas I
a uel
. aastal Tartu Ülikooli
raa atukogu duse ja i fokeskko dade eriala.
l petas ta Tartu Ülikoolis agistri ppe religioo iuuri gute
erialal. I
a uel t ta koos politseiga selle i el, et ähe
oori hakkaks tarvitama narkootikume, teeb
a glas s ltlastest ki ipeeta atega reha ilitatsioo it d ja o a a e ud a gide tugiisik. Te a suust
päri e ad s ad, et ole e ata olukorrast, kuhu sa elus sattud, tasu alati haridusteed jätkata. I o e
kampaania oli seotud ka ärtsis
toi u ud TED Talli a Va gla i spiratsioo iko ere tsiga, kus
I
a uel Volko ski pidas i spireeri a k e sellest, kuidas ta just a glas j udis t de use i ppi ise
olulisusest. Läbiviidud ka paa iategevuste kaudu j udsi e väli eedia vahendusel 5 410 737 ja
bussireklaamidega 1 049 580 kontaktini. Lisaks toetas s u it raadireklaa ja ideoreklaa I o e.ee lehel,
Fa e ookis, ERR ka alid, Youtu e’is. Reklaa i äidati i ter etis ja sotsiaal eedias kokku
korda.

Joo is . „Aga

i ai

usta

ppi a! ka paa ia plakatid.

Vii e osapooled kokku, et haridusuue dused j uaksid koolidesse
. a oktoo ris toi us esi est korda I o e ja Garage koost s haridusteh oloogia häkato ehk
are dus ädalavahetus. Nädala ahetusel t tati laste, oorete ja täiskas a ute koost s, eri e ate
rah us aheliste eesko dadega älja uudseid ja praktilisi teh oloogiap hiseid haridusrake dusi.
Haridus o oluli e aldko d, illega puutu
avaliku- era- ja kol a da sektori koost
uuda ad ppi isprotsessi koolis p e a
sidumine, et haridusuue dused ikka kooli j

ad kokku k ik i g ille
ju o glo aal e. Just seet ttu o koos
s ajalik älja t tada uudseid ja tä apäe aseid lahe dusi, is
aks, efektii se aks ja kasuliku aks. külge uute ideede rake dajate
uaks.
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Joo is . I

ove ja Garage4 Edute h are dus ädalavahetuse ä

er

Muude tege ustega oli e aasta jooksul Eesti eediaka alites üle
jälgi eri e ate sotsiaal eedia ka alite ahe dusel kokku üle

korra ja
i i ese.

eie tegusid i g s

u eid

Pea i istri külaskäik
Pea i ister Jüri Ratas külastas . juu il koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga Innovet. Delegatsioon
kohtus I o e juhtide ja t tajatega, tehti jalutuskäik ajas i g pea i ister proo is kätt ka eesti keele
tase et
lahe da isel. Pea i ister r hutas kokkusaa isel, et sihtasutusele a tud ülesa ded o Eesti
haridusele äga suure tähtsuse ja
juga. Haridus- ja teadus i ister Mailis Repsi s ul o
i isteeriu i jaoks
tähtis, et I o e äärtuslik pa us jätkuks ka tule ikus.

Rahvusvaheli e koost

toetab haridussüstee i uue da ist ja ai e para da ist

2018. aastal viidi ellu mitmeid rahvusvahelisi projekte
Välis i isteeriu i are gukoost projektide raa es jagati Eesti pari aid praktikaid hariduse refor i isel,
kaasates vastavate valdkondade spetsialiste:
•
. aastal l ppes projekt Ukrai a kutsehariduse refor ide toetuseks Vol
ia o lastis. Projektis
uue dati Ukrai a pilootkoolide poolt alitud ppeka asid ja koolitati i g stažeeriti Ukrai a
kutsekoolide petajaid ja direktoreid Eestis.
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•

•

•

Viidi ellu
äiksem projekt Ukraina erivajadustega laste toetamiseks. Koos Ukraina
haridusministeeriumiga korraldati 2-päe a e suurt hu i ärata ud se i ar le asta a aldko a
spetsialistile. Lisaks oli Ukrai a regioo ide esi dajatel i alus tut uda Eesti eri ajadustega ppurite
koolitamisega.
. aasta sügisel alustati uue are gukoost projektiga Ukrai a kutsehariduse refor ide toetuseks.
Projektis osale
Eesti ja
Ukrai a kutse ppeasutust, koost s täie datakse pilootkoolide
are guka u, iiakse lä i koolitusi ja stažeeri ist koolijuhtko dadele. Väljat tatud refor i udelit
tutvustatakse ka teistes Ukraina regioonides.
Koost progra
i käigus U i ef16 Gruusiaga toetasid Eesti eksperdid
Gruusia ülikooli
petajakoolituse agistri ppe ppeka ade kaasajasta ist, ille tule use a asta ad ppeka ad
. aastal akrediteeriti. Toetati uute üldhariduse ppeka ade ellu ii ist
Gruusia pilootkoolis.
Kol es Gruusia regioo is iidi petajatele lä i digiteh oloogia alaseid koolitusi ja toi usid Gruusia
petajate ppereisi Eestisse.

Osalesi e part eri a EuropAidi projektis „Egiptuse kutsehariduse asta usse ii i e t
sai teostatud k ik pla eeritud issioo i Kairosse.

turu ajadustega , kus

ETA17 progra
iga koost o suju ud hästi ja k ik osapooled “A I o e, U“A saatko d ja praktikandid) on
sellega äga rahul: I o e o korralda ud ajaliku praktika koge use U“A a atahtlikele ja e ad o akorda
a ista ud I o et igapäe at s i g aida ud I o e t tajaid i glise keele ppega.

Algatati uusi rahvusvahelisi projekte
•
•
•

•

„Eesti hariduse pari ate praktikate tut usta i e are guriikidele , illega paku e are gu aade
haridus aldko as t ta atele spetsialistidele ja a et ikele i alust ppida Eesti haridus aldko a
pari atest praktikatest Välis i isteeriu are gu- ja humanitaarabi toel.
Koost s U i efiga alustati kaasa a hariduse tee alise projektiga eri ajadustega lastele Valge e es.
Euroopa Ko isjo i toel alustati “lo akkias koost projekti Pro isio of e pertise a d e perie e o
criterion-refere ed testi g i “lo akia , is toeta “lo akkias pilaste uue hi da issüstee i
ka a da ist koolides, kasutades kriteeriu ip hise testi lähe e is iisi i g ii Eesti kui ka “aksa aa
häid aldko dlikke praktikaid ja k o -ho ´d.
Haridusuuenduste sissetoomiseks ja kogemuste vahetuseks alustas Innove partnerina kahes Erasmus+
programmi projektis.

Tutvustasi e Eesti haridust külalistele
•

•
•

16
17

Kokku külastas I o et
. aastal
älisdelegatsioo i. V rreldes
. aastaga o külastuste ar
suurenenud.
Aasta jooksul said älja t tatud koolituspaketid (eesti, vene ja inglise keeles) ja kinnitatud sai ka
delegatsioo ide astu t ise ja pakuta ate koolituspakettide hi asta ise p hi tted i g hi akiri.
Koostati strateegiline visiooni-dokument Eesti hariduse rahvusvaheliseks turundamiseks.

The United Nations International Children's Emergency Fund
English Teaching Assistant
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Foto 9. Aafrika ajakirjanike delegatsioon Innoves

Foto 10. Seminar Ukrainas

Valdko dade vaheli e tasakaalustatud are g ja koost
Lisaks klie ditee i duse fookusele iidi lä i ka siseklie di rahulolu-uuring organisatsiooni sisemiste
tugitee uste osas. “iseklie di rahulolu
juta tuge alt äljapoole pakuta ate tee uste k aliteeti. “eet ttu
t ta e selle i el, et orga isatsioo isisesed koost suhted oleksid head i g t ti gi used astaksid
t tajate soo idele i g leitaks üles para da ist aja ad kitsaskohad. Kokku ttes olid tule used positii sed
ning hinnangud tugiteenuste pakkujatele head.

EUROOPA KOOLI PEAMI“ED ARENGUEE“MÄRGID PERIOODIL

-2020

Tallinna Euroopa kool kolis 1. augustil 2018 ärskelt re o eeritud koolihoo esse Teh ika
on 7000 m2 kasutatavat pinda ja kinnine koolihoov suurusega 7000 m2.

. Uues koolihoo es

/
a juu is l petas Talli a Euroopa Kooli
pilast, septe ris
alustas
pilast.
/
a.
juu is l petas esi e e Talli a Euroopa Kooli le d. I kategooria pilaste ar kas as , % kas
lt le .
Õpilased jagu e ad
klassiko plekti.
a a ati koolis pra tsuse keele sektsioo : prantsuskeelne
18

lasteaiarüh
koolilast.

ning esimene ja teine klass liitklassina. Kooliteed alustas prantsuse sektsioonis 4 lasteaia- ja 4

/

a a ati uus emakeele grupp – leedu keel.

Joo is

. TEKi pilaste arv klasside kaupa ppeaastatel

-2019.

Kokku on TEKis18 t tajaid aasta l pu seisuga 81, neist uusi petajaid lisa dus , assiste te/pikapäe arüh a
petajaid . Kokku lahkus 2018. aastal täiskohaga petaja, poole kohaga petajat ning üks täiskohaga
assistent. Pra tsuse keele sektsioo i a a i e t i kaasa uut petajat ja ühe assiste di, lisaks vär ati kooliperre
kommunikatsioonijuht. T tati älja uus kooli arengukava aastateks 2019 – 2022. Lisaks uuendati kooli
missioo , isioo ja äärtused.
Vabariigi Valitsuse 16.11.2018 korraldusega nr 291 anti volitus uue riigi osalusega sihtasutuse asutamiseks,
Sihtasutus Euroopa Kool (registrikood 90014537) asutati detsembris ja 01.01.2019 anti kooli pidamine üle uuele
Sihtasutusele Euroopa Kool.
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Tallinna Euroopa Kool
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ÜLEVAADE INNOVE EELARVE“T JA FINANT“NÄITAJATE“T
Eelarve
SA Innove 2018.a EELARVE, kinnitatud 16.04.2018
KULUDE KATTEALLIKAD

eurodes
2018. a
eelarve
10 325 163
148 523 419
1 462 690
265 512
160 576 784

Riigieelarveline toetus
Struktuuritoetused*
Tulu majandustegevusest
Muud laekumised
Kulude katteallikad kokku
* sisalda välja akseid “A Innovele
KULUD
P hiprotsesside tegevused
Struktuuritoetuste vahendamine
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Õppeka a rake da ise toeta i e
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Testide ja uuringute korraldamine
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Kutsehariduse populariseerimine
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine E“F tegevuse „T turu vajadustele vastava
kutse- ja k rghariduse are da i e , t kohap hi e pe
Haridust tajate täie dkoolitus
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine
Hariduse tugiteenuste pakkumine
Tallinna Euroopa Kooli pidamine
Sihtasutuse tegevuskulud
Välisriiki lähetatud petajate t tasu
KOKKU KULUD
sh tegevuskulud
sh toetuse vahendamine

eurodes
2018.a
eelarve
130 812 152
1 764 506
129 047 646
2 902 778
1 565 738
1 337 040
2 844 209
2 644 209
200 000
6 314 600
1 211 999

täit ise %
86%
78%
86%
103%
105%
101%
92%
93%
77%
99%
99%

5 102 601

99%

3 308 419
2 525 167
783 252
7 777 579
3 790 390
2 603 800
222 857
160 576 784
24 106 245
136 470 539

78%
71%
99%
82%
100%
100%
99%
87%
89%
87%
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Projektide eelarved ja maksed (perioodil 1.01.2014-31.12.2018)
Meetme eelarve (EUR)
Meetme kood

2014-2020.1.2
2014-2020.1.3
2014-2020.1.4
2014-2020.1.5
2014-2020.1.6
2014-2020.2.1
2014-2020.2.2
2014-2020.2.3
2014-2020.2.6
2014-2020.2.7
2014-2020.3.1
2014-2020.3.2
Abifond.14.1
EGF.1.1

Välja akstud su
(EUR) *

ad

Meetme nimetus
EL

2014-2020.1.1

Projekti eelarve (EUR)

Haridustugitee uste are da i e ja kättesaada use taga i e
Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja oorsoot tajate professio aalse
arengu toetamine
Kaasaegse ning uue dusliku ppe ara are da i e ja kasutusele tt
Kooli rgu korrasta i e
Õppe seosta i e t turu ajadustega
Täiskas a ud ela ikko a ko pete tside are da i e
Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine
hoolduskoor use ähe da iseks
T turul osale ist toeta ad hooleka de eet ed
Alkoholi liigtar ita ise, sh alkoholis ltu use, e etuse, arase a asta ise
i g usta is- ja raviteenuse loomine ja rakendamine
V i aluste loo i e Eestis ela ate i g ühisko da ähel i u ud püsiela ike
aktii se h i e ja ühisko dliku aktii suse suure da iseks ja uussisserä dajate
koha e ise ja hilise a l i u ise toeta iseks
Noorte t h i e al iduse toeta i e i g aesuse
ju ähe da i e
oorsoot tee uste kättesaada use kaudu
T
i e toetamise skeemi loomine ja juurutamine
T turutee used taga aks pare aid i alusi h i es osale iseks
Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi taotlus (mitte SF)

RKF

EL

RKF

EL

RKF

Välja akstud
summad
meetme
eelarvest (%)

29 390 981

5 186 644

29 390 981

5 186 644

20 376 695

3 595 888

69,3%

20 711 268

3 654 930

19 493 041

3 293 065

8 668 361

1 436 254

41,5%

33 954 525
202 780 198
42 916 500
36 100 338

5 991 975
19 597 882
7 447 275
6 370 648

29 772 786
137 460 570
40 805 827
33 565 272

5 410 690
6 519 580
7 200 678
5 923 283

4 388 083
39 065 345
16 098 020
12 702 330

774 368
3 306 518
2 840 476
2 241 588

12,9%
19,1%
37,6%
35,2%

45 545 037

8 816 576

37 685 303

5 694 903

16 188 967

2 308 577

34,0%

43 203 004

3 595 227

26 795 143

2 940 925

8 170 739

1 219 200

20,1%

8 583 094

1 514 664

8 669 822

1 529 969

3 048 582

537 985

35,5%

16 494 222

2 842 646

16 491 863

2 808 621

5 520 617

925 731

33,3%

17 191 787

3 033 844

17 191 835

3 033 852

7 679 546

1 355 214

44,7%

162 637 303
28 751 680
7 795 140
1 131 358
697 186 435

10 544 039
3 032 797
1 375 614
0
83 004 761

168 041 056
28 316 638
7 214 959
1 011 194
601 906 290

8 262 637
3 790 892
1 273 228
0
62 868 967

41 316 948
2 948 287
8 642 683
918 519
3 739 130
659 847
778 606
0
196 384 652 25 068 452

25,6%
30,1%
48,0%
68,8%
28,4%

* Välja akstud su
ad o koos osaliselt i täielikult tasu ata kuludoku e tide alusel teostatud
ja rikku istega seotud tagasi uded.
Allikas: “truktuuritoetuse registri kesksüstee
. .

aksetega. Maksetest o

aha arvestatud perioodil tehtud kulude ähe da ised

Fi a ts äitajad
Fi a tssuhtar ude alikul o lähtutud riigi osalusega äriühi gute, sihtasutuste ja ittetulu dusühi gute
koo darua des toodud äitajatest, ida kasutatakse toetuste ahe da isega tegele ate sihtasutuste
tegevuste iseloomustamiseks.

Fi a tssuhtarvude lähtea d ed

2018

2017

Tulud kokku

140 118 915

83 635 282

Jagatud toetused

118 178 349

66 603 640

s.h. struktuuritoetuste agentuur

110 776 795

60 041 798

21 753 150

19 593 935

1 155 882

1 245 259

14 468 669

13 060 779

141 774

134 611

1 476 557

1 435 447

2018

2017

Tegevuskulud
s.h. struktuuritoetuste agentuur
T

j ukulud

Juhti iskulud juhatuse ja

ukogu tasud

Juhti iskulud k ik juhid
Finantssuhtarvud

Valem

T

j ukulude suhe tege ustuludesse

T

j ukulud/ tulud kokku

10,3%

15,6%

T

j ukulude osa tegevuskuludes

T

j ukulud/tege uskulud

66,5%

66,7%

Juhtimiskulud/tegevuskulud

0,7%

0,7%

Juhti iskulude k ik juhid suhe
tegevuskuludesse

Juhtimiskulud/tegevuskulud

6,8%

7,3%

Tegevuskulude suhe jagatud toetustesse

Tegevuskulud/jagatud toetused

18,4%

29,4%

1,0%

2,1%

Juhti iskulude juhatus ja
tegevuskuludesse

ukogu suhe

s.h. struktuuritoetuste agentuur

Selgitused tegevuse efektiivsust äitavate suhtarvude kohta
T j ukulude suhe tuludesse. T j ukulude a o kajastatud palgakulud koos sotsiaal aksude ja erisoodustusega.
Tulude enamiku moodustavad sihtfinantseerimise tulud, omatulusid teenitakse ebaolulises mahus.
T

j ukulude osa tegevuskuludes. Tegevuskuludena on defineeritud kulud kokku, millest on lahutatud jagatud toetuste
i g p hi ara kulu i aht. “uhtar äita t j ukulude osakaalu tege uskuludes.

Juhti iskulude juhatus ja
brutotasud.

ukogu suhe tegevuskuludesse. Juhti iskuludeks o juhatuse ja

ukogu arvestatud

Juhtimiskulude (k ik juhid suhe tegevuskuludesse. “ii o juhti iskulude a defi eeritud sihtasutuse juhatuse,
ja sihtasutuses juhtide a ääratletud t tajate arvestatud brutotasud kokku.

ukogu

Tegevuskulude suhe jagatud toetustesse. Ku a suhtar peaks äita a iga äljaa ta a toetuse euro kulu, siis o eraldi
älja toodud s.h. struktuuritoetuste age tuur, kus jagatakse pea i e osa toetustest.

Sihtasutus Innove

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

1 798 204

4 498 247

2

Nõuded ja ettemaksed

5 008 259

29 991 484

3

Kokku käibevarad

6 806 463

34 489 731

30 202

51 260

5

0

90 375

6

Varad
Käibevarad

Põhivarad
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Kokku varad

30 202

141 635

6 836 665

34 631 366

3 964 513

30 993 575

362 288

1 171 641

4 326 801

32 165 216

4 326 801

32 165 216

2 435 313

5 081 610

74 551

-2 615 460

2 509 864

2 466 150

6 836 665

34 631 366

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised

8

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Sihtasutus Innove

2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

139 068 371

82 752 602

10

1 047 189

880 670

11

3 355

2 010

140 118 915

83 635 282

-118 178 349

-66 603 640

12

-6 376 384

-5 672 175

13

-14 468 669

-13 060 779

14

-112 865

-53 166

5;6
15

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-908 097

-860 981

-140 044 364

-86 250 741

74 551

-2 615 459

0

-1

74 551

-2 615 460
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Sihtasutus Innove

2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

74 551

-2 615 459

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

112 865

53 166

Kokku korrigeerimised

112 865

53 166

24 983 226

-8 362 463

-27 831 962

6 819 368

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

40 874 660

6 819 269

Kokku rahavood põhitegevusest

38 213 340

2 713 881

-38 723

-35 710

0

1 647

Muud väljamaksed investeerimistegevusest

-40 874 660

-6 819 269

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-40 913 383

-6 853 332

-2 700 043

-4 139 451

4 498 247

8 637 698

-2 700 043

-4 139 451

1 798 204

4 498 247

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

5;6

10

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud intressid

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

12

2
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Sihtasutus Innove

2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

5 081 610

5 081 610

-2 615 460

-2 615 460

2 466 150

2 466 150

Aruandeaasta tulem

74 551

74 551

Asutajate ja liikmete
väljamaksed

-30 837

-30 837

2 509 864

2 509 864

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

31.12.2018

Alates 01.01.2019 võttis sihtasutus Innovelt Tallinna Euroopa Kooli tegevused üle Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt asutatud Sihtasutus
Euroopa Kool. Seisuga 31.12.2018 kajastas Innove üleantava põhivara jääkmaksumuse 30 837 omakapitali muutusena Haridusja Teadusministeeriumiga.
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Sihtasutus Innove

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Innove raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2018-31.12.2018 majandusaasta kohta kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse
põhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja avaliku sektori finantsarvestuse ja
-aruandluse juhendites, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne ja selle kõik lisad on koostatud eurodes.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumusest lähtudes nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses, v.a juhul kui alljärgnevalt ei ole
kirjeldatud teisiti. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Aruandekuupäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnevad bilansi kuupäeva
31.12.2018 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise
majandusaasta tulemust, avalikustatakse aastaaruande lisades.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Rahandusministri 11. detsembri 2003.a. määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend“ muutusega hakatakse
alates 1. jaanuarist 2019. a toetuste vahendamist kajastama riigiraamatupidamiskohustuslaste (ministeerium,
Riigikantselei) raamatupidamisarvestuses, arvestust hakkab pidama ja väljamakseid tegema Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse
osakond; seni peeti toetuste vahendamise raamatupidamisarvestust ja tehti ülekandeid rakendusüksustes.
Innove kui rakendusüksus kajastas seni toetuse vahendamise oma raamatupidamises kuludes-tuludes ning kohustustes ja ettemaksetes toetuse
saajaga. Innove 2019.a. tulemiaruanne ei kajasta enam rakendusüksuse poolt vahendatavaid toetuste tulusid ja kulusid.
Seisuga 31.12.2018 viidi rakendusüksuse raamatupidamisest toetuse saajatele toetuste maksmise kohustused summas 41 054 647 eurot
ja toetuste ettemaksed summas 481 096 eurot üle vastavate ministeeriumite raamatupidamisse; samuti suleti Innove toetuste maksmise
kontod riigikassas. Sellest lähtuvalt on olulises mahus vähenenud bilansimaht.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse Riigikassa teenindamisel olevat riigieelarvelise eraldise kontot, mida kasutatakse igapäevasteks
arveldusteks, ning toetuste kontosid. Seisuga 31.12.2018 on toetuste kontod suletud ja toetuste väljamaksmisega tegeleb alates 01.01.2019
Riigi Tugiteenuste Keskus.
Sihtasutusel on ka sularaha kassa, mida kasutatakse eraklientide teenindamisel infosaalis.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritakse aruandeaasta tulemit,
ellimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode
muutused. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid või kommertspangas kasutatud kommertskurss.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete hindamine ja ettemaksete kajastamine
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse asutuse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid
on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.
Viitlaekumisena kajastatakse muid tagasilaekuvaid summasid.
Saamata sihtfinantseerimine kajastatakse nõudena tegevuskulude tegemise perioodil.
Ettemakstud teenused kajastatakse ettemakstud tulevaste perioodide kuluna.
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Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 euro ilma käibemaksuta ning kasutusajaga üle ühe aasta. Varasid,
mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse soetusperioodi kuludes ja nende varade
üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,
mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.
Immateriaalne põhivara võetakse arvele alates soetusmaksumusest 5000 eurot, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid

3 aastat

Muud masinad ja seadmed

5 aastat

Muu materiaalne põhivara

5 aastat

Arvutitarkvara

5 aastat

Rendid
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle
rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.
Sihtasutus rentnikuna
Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna ühtlaselt
kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised
Lühiajalised finantskohustused on võlad hankijatele, võlad töövõtjatele, maksukohustused, sihtfinantseerimise vahendamise kohustused toetuse
saajatele ning toetusteks saadud ettemaksed (täpsemini siht- ja kaasfinantseerimiseks saadud vahendid). Muud saadud ettemaksed
on tulevastes perioodides osutatavate koolitusteenuste eest klientidelt laekunud summad. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse
bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansivälised nõuded ja kohustused
Bilansiväliste nõuetena kajastatakse tulevikus kaasnevaid nõudeid, mis tulenevad projektide ja tegevuste finantseerimiseks sõlmitud lepingutest.
31.12.2018 seisuga ei ole sihtasutsel Innove enam sihtfinantseerimisega tulevikus kaasnevaid kohustusi, mis on üles võetud bilansipäeva
seisuga kinnitatud programmide ja rahastamisotsuste alusel - need kohustused viidi üle vastava valdkonna ministeeriumile.
Võetud rendikohustused on ruumide, sõiduautode ja infotehnoloogia seadmete kasutusrendimaksed tulevastel perioodidel, millest ei ole võimalik
hoiduda rendilepingute katkestamisel.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine
Tegevuse sihtfinantseerimine
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja kui sihtfinantseerimisega seotud võimalikud
tingimused on täidetud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid
tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Olukorras, kus sihtfinantseeringu tulu
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kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse sihtfinantseerimine bilansis kohustusena. Kohustuse klassifitseerimine lühivõi pikaajalisena tuleneb sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmise ajast.
SA Innove poolt sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks ja investeeringuteks kajastatakse antud toetusena kuludes ja
saadud sihtfinantseerimise vahendamine tuludes vastavalt toetuse saajate poolt tehtud kulutustele, mille kohta on toetuse saaja esitanud
kuluaruande või teatise.
Tegevustoetus
Tegevustoetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest,
kajastatakse kassapõhiselt, toetuse andja poolt raha ülekandmisel kuluna ja toetuse saaja poolt tuluna raha laekumisel.
Tulud
Tulu teenuse osutamisest kajastatakse peale teenuse osutamist.
Seotud osapooled
Sihtasutus käsitleb seotud osapooltena tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

281

57

Arvelduskontod riigikassas

1 797 923

4 498 190

Kokku raha

1 798 204

4 498 247

Sularaha kassa

Seisuga 31.12.2018 on suletud riigikassas toetuse vahendamise kontod. Kasutusel on kolm kontot: igapäevasteks arveldusteks,
e-poe laekumisteks ja riigieksami korduva sooritamise registreerimistasude laekumisteks.
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

Lisa
nr

üle 5 aasta

94 423

94 423

0

0

Ostjatelt
laekumata arved

94 423

94 423

0

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

717 708

717 708

0

0

Ettemaksed

40 987

40 987

0

0

Tulevaste
perioodide kulud

25 217

25 217

0

0

Muud makstud
ettemaksed

15 770

15 770

0

0

4 117 669

4 117 669

0

0

35 091

35 091

0

0

2 381

2 381

0

0

5 008 259

5 008 259

Nõuded toetuste eest
Muud nõuded
Ettemakstud toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

Lisa
nr

üle 5 aasta

82 634

82 634

0

0

Ostjatelt
laekumata arved

82 634

82 634

0

0

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

1 781

1 781

0

0

20 238

20 238

0

0

19 933

19 933

0

0

305

305

0

0

29 655 085

29 655 085

0

0

141 126

141 126

0

0

90 620

90 620

0

0

29 991 484

29 991 484

0

0

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Muud makstud
ettemaksed
Nõuded toetuste eest
Muud nõuded
Ettemakstud toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

4

4

Nõuetest ostjate vastu seisuga 31.12.2018 moodustavad Tallinna Euroopa Kooli klientidelt laekumata arved 70 748 eurot.
Muud makstud ettemaksed seisuga 31.12.2018 on Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) poolt rendilepinguga seotud kõrvalkuludele tehtud
korrigeerimised 2018.a. tegelike kulude alusel. Sellega seotult on RKASi poolt vähendatud Innovele esitatud kulusid ja kajastatud
kohustus tasuda Innovele 15 770 eurot. Innove poolt on see kajastatud tulemiaruandes kulude vähendusena ja bilansi nõuetes viitlaekumisena
15 770 eurot.
Nõuded toetuste ees seisuga 31.12.2018 on Innove kui projektide elluviija nõue toetuste eest, sh. Haridus- ja Teadusministeeriumile 3 761 236
eurot.
Nõuded toetuste eest on vähenenud seisuga 31.12.2018 seoses avaliku sektori finantsarvestuspõhimõtete muutumisega. Innove, kui
rakendusüksuse vahendatud toetuste kohustused ja nendega seotud nõuded on üle antud ministeeriumite raamatupidamisse. Alates
01.01.2019 ei kajastata rakendusüksuse vahendatavaid toetuseid Innove raamatupidamises.
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Kohustusi vaata lisa 8.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Käibemaks

Ettemaks

Maksuvõlg

597

7 900

350 738

287 487

16 341

25 525

649 517

590 247

Kohustuslik kogumispension

29 938

27 631

Töötuskindlustusmaksed

43 853

39 002

Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

717 708

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

717 708

1 781
1 090 984

1 781

977 792

31.12.2018 seisuga tehti struktuurivahendite rakenduskava tulemusraamistiku vahehindamine ja tulemusraamistiku täitmisel läksid arvesse
ainult kulud, mis on seisuga 31.12.2018 tekkinud ja mille eest on tasutud. Juhatuse otsusega tasuti detsembri väljamaksetelt arvestatud
maksud ettemaksena 31. detsembril.
Vaata ka lisa 3 ja 8.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

72 658

49 634

122 292

21 441

143 733

-63 826

-17 749

-81 575

-10 898

-92 473

8 832

31 885

40 717

10 543

51 260

32 269

32 269

-7 575

-11 346

-18 921

-2 946

-21 867

-623

-623

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Allahindlused väärtuse languse
tõttu
Muud muutused

32 269

-1 257

-29 580

-30 837

-30 837

26 958

49 634

76 592

16 103

92 695

-26 958

-26 406

-53 364

-9 129

-62 493

0

23 228

23 228

6 974

30 202

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Alates 01.01.2019 võttis sihtasutus Innovelt Tallinna Euroopa Kooli tegevused üle Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt asutatud Sihtasutus
Euroopa Kool. Seisuga 31.12.2018 oli Innove poolt üleantava põhivara jääkmaksumus 30 837 eurot, mis on kajastatud omakapitali muutusena.

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara
31.12.2017
Soetusmaksumus

222 017

222 017

-131 642

-131 642

90 375

90 375

Amortisatsioonikulu

-22 967

-22 967

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

-67 408

-67 408

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2018

Alates 01.01.2019. a. haldab ja arendab EISi (eksamite infosüsteem) Haridus-ja Teadusministeeriumi tellimusel HITSA. SA Innove loobub
tarkvaraga seotud autoriõigustest Haridus-ja Teadusministeeriumi kasuks ja Innove põhivara koosseisust on 31.12.2018 seisuga välja kantud
immateriaalsed varad bilansilise jääkmaksumusega 67 408 eurot.

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2018

2017

-1 444 180

-1 250 938

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul
Üle 5 aasta

31.12.2018

31.12.2017

879 539

1 226 322

2 126 023

2 031 577

248 933

647 225

Kasutusrendikulu on ruumide, arvutite, muude seadmete ja mööbli rendikulu. Ruumide üürilepingud on tähtaegsed ja üldjuhul ei ole neid enne
tähtaega võimalik lõpetada. Kui Innovel on vajadus enne üürilepingu lõppu ruumid vabastada, tuleb üürimakseid teha kuni
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lepinguperioodi lõpuni. Mööbli liisinglepingus on võimalus lepingu lõppemisel (2022.a.) kogu mööbel välja osta jääkväärtusega.
Arvutite liisinglepingud on 3-4 aastase perioodiga, lepingu ennetähtaegset lõpetamist ja arvutite väljaostu võimalust pärast lepingu lõppemist
ei ole ette nähtud.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

257 901

257 901

Võlad töövõtjatele

904 916

904 916

Maksuvõlad

1 090 984

1 090 984

0

0

Muud võlad

1 387

1 387

0

0

1 387

1 387

0

0

148 286

148 286

0

0

148 286

148 286

0

0

Toetuste kohustused

1 561 039

1 561 039

0

0

Kokku võlad ja
ettemaksed

3 964 513

3 964 513

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud

31.12.2017

0

0
9

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

4

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

468 956

468 956

0

0

Võlad töövõtjatele

956 286

956 286

0

0

9

Maksuvõlad

977 792

977 792

0

0

4

Muud võlad

1 999

1 999

0

0

1 999

1 999

0

0

105 886

105 886

0

0

105 886

105 886

0

0

28 381 355

28 381 355

0

0

101 301

101 301

0

0

30 993 575

30 993 575

0

0

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud
Toetuste kohustused
Muud kohustused
Kokku võlad ja
ettemaksed

Tulevaste perioodide tulu 148 286 eurot on Tallinna Euroopa Kooli klientide ettemaksed, mis läksid seisuga 01.01.2019 üle loodud
sihtasutusele Euroopa Kool.
Toetuste kohustustest seisuga 31.12.2018 on Innove elluviidavate projektide: „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse
arendamine“ ja "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" partneritele makstavate toetuste kohustuste summa
1 028 916 eurot.
Toetuste kohustused on vähenenud seisuga 31.12.2018 seoses avaliku sektori finantsarvestuspõhimõtete muutumisega. Innove, kui
rakendusüksuse vahendatud toetuste kohustused ja nendega seotud nõuded on üle antud ministeeriumite raamatupidamisse. Alates
01.01.2019 ei kajastata rakendusüksuse vahendatavaid toetuseid Innove raamatupidamises.
Nõudeid ja ettemakseid vaata lisa 3.
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Töötasude kohustis

541 983

585 349

Puhkusetasude kohustis

356 858

361 294

6 075

9 643

904 916

956 286

Majandus- ja lähetuskulude eest
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa nr

8

Puhkusetasude kohustisest 81 463 eurot on sihtasutusse Euroopa Kool üle viidud töötajate kogunenud puhkusereserv, mis läks
seisuga 01.01.2019 üle kooli tegevusteks loodud uuele sihtasutusele.

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

1 792 241

1 678 157

12 062 475

10 413 203

687 119

619 268

Struktuuritoetuste vahendamine tegevuskuludeks

75 741 515

58 187 159

Struktuuritoetuste vahendamine investeeringuteks

40 874 660

6 819 269

7 910 361

5 035 546

139 068 371

82 752 602

Riigieelarveline sihtfinantseerimine toetus tegevuskuludeks
Struktuuritoetus tegevuskuludeks
Muu finantseerimine tegevuskuludeks

Riigieelarveline tegevustoetus tegevuskuludeks
Kokku annetused ja toetused

2018. a. detsembris laekus Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarveline tegevustoetus 24 000 eurot, mis anti 2019.a. tegevusteks
(2017.a. detsembris laekus tegevustoetus 567 890, mis anti 2018.a. tegevusteks), kuna tegevustoetuse tulud kajastatakse
tulemiaruandes laekumise hetkel ja kulud kajastatakse tegevuste perioodil, siis on tulud ja kulud kajastatud erinevates perioodides.
Tegevustoetuste mõju aruandeaasta tulemile:
2018.a. tulem arvestades 2017. aastal saadud toetust 567 890 eurot, tagasi makstud 2017. aasta toetuse jääki 197 129 eurot ja mitte arvestada
2018 detsembris laekunud 2019. aasta toetust 24 000, oleks 815 570 eurot.
Tegevustoetuse kajastamist raamatupidamises vaata Lisa 1 Arvestuspõhimõtted, alapealkiri Annetused ja toetused.
Geograafiliselt jagunevad toetused Eesti riigilt ja asutustelt (sh Euroopa Liidu struktuurifondid) saadud toetusteks summas 138 565 165
eurot (2017. aastal 82 314 587) ning teistelt Euroopa riikidelt saadud toetusteks summas 503 205 eurot (2017. aastal 438 015).
Toetuste tagasinõuded 2018. aastal -875 704 eurot (2017. aastal -379 099 eurot).
Saadud toetustest vahendatud toetuste kulu vaata lisa 12.
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

773 869

593 511

Muud tulud haridusalasest tegevusest

18 706

46 612

Rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine

81 686

40 836

Rajaleidja teenuse osutamine

19 120

81 727

Muu toodete ja teenuste müük

23 867

20 274

Õppekava välisest tegevusest saadud tulu

78 261

46 065

HEV õppevara müük

51 680

51 645

1 047 189

880 670

Tulu koolitusteenuste osutamisest

Kokku tulu ettevõtlusest

Tulu koolitusteenustest ja õppekavavälisest tegevusest on Tallinna Euroopa Kooli õpilastele osutatud teenused. Õpilaste arv 31.12.2018 seisuga
oli 288 (2017.a. 207).

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Jagatud toetused põhivara soetuseks

-40 874 660

-6 819 269

Jagatud toetused tegevuskuludeks

-77 196 784

-59 651 212

-106 905

-133 159

-118 178 349

-66 603 640

Jagatud toetused füüsilistele isikutele
Kokku jagatud annetused ja toetused

Suurimad toetuse saajad on Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Eesti Töötukassa.
Jagatud toetustest on tagasi nõutud tegevuskuludeks antud toetust -804 997 eurot (2017. a. -276 672) ja põhivara sihtfinantseerimiseks
antud toetust -70 414 eurot (2017.a. -87 476).
Saadud toetused vaata lisa 10.
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Uurimis- ja arengukulud

-226 019

-263 484

Lähetuskulud

-201 061

-192 062

-1 308 479

-1 260 085

Ruumide korrashoiu kulud

-421 625

-403 406

Administreerimiskulud

-624 916

-744 453

Infotehnoloogia kulud

-411 096

-293 061

Koolituskulud töötajatele

-172 700

-160 888

-2 317 882

-2 014 088

Ürituste korraldamise kulud

-425 393

-202 510

Inventari kulud

-242 197

-81 717

Ruumide rendi kulud

Õppevahendite ja koolituste kulud sihtrühmadele

Elektri- ja soojusenergia

-25 016

-56 421

-6 376 384

-5 672 175

2018

2017

Palgakulu

-9 218 930

-8 333 958

Sotsiaalmaksud

-3 563 802

-3 183 816

Erisoodustused

-165 323

-228 317

Maksud erisoodustustelt

-144 436

-182 099

-1 376 178

-1 132 589

-14 468 669

-13 060 779

459

452

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Töötajate keskmisest arvust taandatuna täistööajale oli töölepingu alusel töötavaid isikuid 457 ja juhatuse liikmeid 2 (2017. aastal vastavalt
450 ja 2).
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavaid isikuid, v.a. füüsilisest isikust ettevõtjaid, oli 2018. aastal 1 953 (2017. aastal 1 688).

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

2018

2017

Kahjum valuutakursi muutustest

0

-189

Trahvid, viivised ja hüvitised

0

-1

-907 129

-860 732

-968

-59

-908 097

-860 981

Riiklikud- ja kohalikud maksud
Muud
Kokku muud kulud

Maksudest moodustab olulise osa käibemaksu kulu ja vähemal määral ettevõtte tulumaksu kulu, mis 2018. aastal oli 11 281 eurot (2017.a.
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6 666 eurot).

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

142 011

129 553

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud on 2018. aastal arvestatud brutotöötasud, millele ei ole lisatud väljateenitud puhkusereservi ja
tööandja makse. Juhatuse liikmetele on ette nähtud kompensatsioon kuni kolme kuu keskmise kuupalga ulatuses, kui leping lõpetatakse enne
tähtaja saabumist sihtasutuse algatusel.
Seotud osapooltega ei ole toimunud tehinguid, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele
nõuetele või turutingimustele,

Lisa 17 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Muudatused struktuuritoetuste kajastamisel
Seoses avaliku sektori finantsarvestuse põhimõtete muutusega kajastatakse alates 01.01.2019.a. toetuste vahendamist valdkonna
ministeeriumite raamatupidamise arvestuses, arvestust peab ja väljamakseid teeb Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakond. Innove
2019.a. tulemiaruanne ei kajasta enam rakendusüksuse poolt vahendatavaid toetuste tulusid ja kulusid. 2018 tulemiaruandes olid vastavad
tulud-kulud 110 776 795 eurot.
Tallinna Euroopa kooli tegevused
Alates 01.01.2019.a. võttis Tallinna Euroopa kooli tegevused üle Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt loodud sihtasutus Euroopa Kool. 2018.
a. Innove tulemiaruandes kajastusid Tallinna Euroopa Kooli tulud 3 619 342 eurot ja kooli negatiivne tulem - 174 100 eurot. Kooli tegevuste
üleminekuga läksid Innovest üle 80 töölepingut ja 2019. jaanuaris kanti uuele sihtasutusele üle väljateenitud puhkusekohustuse katteks 81 463
eurot. Üle läksid õpilastele koolitusteenuse osutamise lepingud ja nendega seotud ettemaksud 148 100 eurot, Euroopa Liidu Komisjoni poolne
rahastusleping ja 2018/2019 õ.-a. toetuse jääk 141 834 eurot ning kooli haldustegevustega seotud lepingud.
Sihtasutusele Euroopa Kool läksid üle ka Euroopa koolidesse lähetatud õpetajate 10 töövõtulepingut.
Muudatused karjääriteenuste osutamises
Alates 01.01.2019.a. läksid karjääriteenuste osutamise teenused Innovelt üle Eesti Töötukassale. Seni osutati teenuseid Innove eluviidava
ESF tegevuse „Karjääri- ja õppenõustamise teenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine“ raames. Seoses teenuste ära liikumisega läks
Töötukassale üle 65 töölepingut.
Alates 01.01.2019.a. läks sihtasutusele Archimedes üle Euroguidance rahvusvaheline karjääriteenuste arendamise kolmeaastane
projekt, millest olime ellu viinud ühe aasta. 2018. veebruaris kandsime Archimedesele üle Euroopa Komisjoni toetuse jäägi 39 733 eurot ja
tagastasime Haridus- ja Teadusministeeriumile Euroguidance projekti elluviimiseks antud tegevustoetuse jäägi 30 133 eurot. Tegevuste
üleminekuga seotult läks üle üks tööleping.
Eeltoodud muudatustega seotult on toimunud ka muud töölepingute lõpetamised ja kokku on vähenenud töötajate arv 01.01.2019 (313
töölepingut) võrreldes 01.12.2018 (475 töölepingut) 162 töötaja võrra.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Innove nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Innove (ettevõte) 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 lehekülgedel 25 kuni 39 esitatud 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/
Andris Jegers
Vandeaudiitori number 171
KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 17
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