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Tegevusaruanne

Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (edaspidi HEAK) põhikirjaliseks eesmärgiks on Eesti riigi regionaal- ja ettevõtluspoliitikast

lähtuvalt ettevõtluse ning regionaalse arendustegevuse edendamine Harju maakonnas. Keskus tegeleb igapäevaselt ettevõtjate,

mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamisega. Korraldame koolitusi, algatame ja oleme partneriteks maakondlikes

projektides. Olles vahetult kontaktis klientidega, koondame klientide poolseid ettepanekuid ning formuleerime need omapoolseteks

ettepanekuteks ja sisenditeks pooltika kujundajatele. Keskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (www.arenduskeskused.ee). 

HEAK peamised koostööpartnerid 2019. aastal olid Riigi Tugiteenuste Keskus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit,

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium,

Välisministeerium ja Siseministeerium.

HEAK peamisteks fookusgruppideks on alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühendused ja sihtasutused ning Harjumaa kohalikud

omavalitsused. 2019 aasta lõpu seisuga oli HEAK sõlmitud töölepingud 13 spetsialistiga, kes tegelevad igapäevaselt sihtgruppide

nõustamisega. Peale selle on keskusel ka tegevjuht, kes on ühtlasi ka ainuke juhatuse liige. Keskusel on kuus nõukogu liiget. 2019 aastal

toimus 4 nõukogu koosolekut.

2019. aastal kasutas HEAK teenuseid rohkem kui 800 erinevat ettevõtlusklienti, nõustamiskordasid oli ca 1250. Nõustamise tulemusel aidati

kaasa ca 95 ettevõtte alustamisele ning 40 ettevõtjat said HEAKi kaasabil rahastuse. Peale selle viisime läbi ettevõtluspäeva ning

mentorklubisid.

Alustava ettevõtja baaskoolitusel osales 2019. aastal kokku 160 osalejat, kellest 97 olid eesti ning 63 vene õppekeelega gruppides. Alustava

ettevõtja baaskoolitus on mõeldud osalejatele, kes soovivad enda äri luua, jagades teadmisi ettevõtlusest, raamatupidamisest,

finantsjuhtimisest, turundusest ja müügist ning pakkudes töövahendeid äriidee edukaks elluviimiseks.

2019 aasta oli ka aktiivne väliskapitalil põhinevate ettevõtete suunal. Koostöös EASi Välisinvesteeringute Keskusega pakub HEAK

välisinvestoritele suunatud investorkonsultandi teenust. Selle teenuse eesmärgiks on suurendada Harjumaa ja Raplamaa atraktiivsust

välisinvestorite silmis ja ühtlasi aidata juba kohal olevaid välisinvestoreid oma laienemisplaanide elluviimisel. 2019 aastal korraldati 9 visiiti,

toimus rohkem kui 60 kohtumist ettevõtetega. Kliendigrupi sihtrühmas nõustati investeeringuid mahus ca 8 miljonit eurot seotuna 180 uue

töökohaga. Korraldati ka tööstusalade turundusega seotud võtmeisikutele visiit Põhja-Karjalasse. Lõime kaasa ka Paldiski Ettevõtjate Liidu poolt

ellu kutsutud Paldiski Tööstusinvesteeringute Konverentsi korraldamisel. Tegime 6 ettepanekut seadusandluse muudatusteks ja teisi töö

parendamise ettepanekuid.

Ühe tegevusena tegeleb HEAK Harju maakonna turisminduse koordineerimisega, toetades turismiettevõtluse kasvu, kvaliteeti ja ühiseid

turundustegevusi.

2019. aastal toimus teist korda Harjumaa giidide koolitusprogramm, kus osales 15 Harjumaa giidi, kes läbisid ka giidieksami. 2019. aasta lõpuks

lisandus 5 giidi ning kokku on läbinud giidieksami 20 atesteeritud Harjumaa giidi. Toimus e-turunduskoolitus, kus osales 10 turismiettevõtjat. Läbi

viidi kolm maakonna turismiväärtusi tutvustavat õppereisi.

Maakonna tutvustamiseks ja ligi 200 Harjumaa turismiettevõtja toetamiseks osaleti ja tutvustati Harjumaad MATKA messil ja Mardilaadal

Helsingis ning messil Tamperes, kuhu turismiettevõtjad koostasid ühistööna kampaaniapakette. Lisaks osaleti Saksamaal toimunud

reisikorraldajatele suunatud töötoas koostöös EASi Turismiarenduskeskusega. Korraldati messistend rahvusvahelisel turismimessil TOUREST

2019. HEAK oli tegev Põhja-Eesti turismikonverentsi korraldusmeeskonnas, konverentsil osales 141 turismiettevõtjat ja –asjalist. HEAK haldab

ja administreerib www.visitharju.ee veebiportaali, mis on peamine inspiratsiooni ja infoallikas välisturistidele. Lisaks veebiportaalile haldab HEAKi

turismikoordinaator VisitHarju Facebooki lehte ja Instagrami kontot. Kord kuus saadetakse Harjumaa turismiasjalistele uudiskiri. Lisaks nendele

turismiettevõtlust toetavatele tegevustele võitis HEAK 2019. aprillis EAS turismiarenduskeskuse hanke. Hanke lepingust tulenevalt

administreerib ja haldab HEAK riigi turismiportaale www.visitestonia.com ja www.puhkaeestis.ee.

2019. aastal osales erinevates turismiettevõtlusele suunatud tootearendustegevustes ja sai otseselt kasu 52 turismiettevõtjat/teenusepakkujat,

turundustegevustes olid kasusaajad ligi 200 Harjumaa teenusepakkujat. 2019. aastal osales erinevates tegevustes kokku 89 erinevat ettevõtet.

Noorte suunal oli 2019. aastal läbi PATEE „Noorte ettevõtlikkusteadlikkuse“ programmi kaasatud 992 noort (kaudselt lisaks sellele umbes 500

noort - uue õppevideo vaatamised). HEAKi poolt on korraldatud noortele 3 Ettevõtlusküla külastust, Harjumaa parima õpilasfirma valimine,

külastatud PARIMA ÕF-ga (2019) rahvusvahelist laata Šveitsis, korraldatud projekti koostamise ja ürituse korraldamise koolitus,

investeerimiskoolitus, müügikoolitus, ettevõtete külastus, vahendatud töövarjupäeva võimalusi, koostatud kaks uut videot: praktiline õppevideo

„Toote- ja teenusedisain“ ning Töövarjupäeva reklaamvideo, õpilasfirmade loomise koolitus, õppeaastat lõpetav üritus ja õppeaastat alguses

toimuv Motivatsioonipäev ning korraldatud üle-eestiline õpilasfirmade MEKA (laat) T1 Mall of Tallinnas. Harjumaa haridusspetsialistidele on

korraldatud kaks kohtumist koos praktilise koolitusega, külastatud on ka koole ja koolitunde ning tutvustatud HEAKi tegemisi.  Aasta lõpuks telliti 

Harjumaa koolide ettevõtlusõppe ja noorte fookusgrupi uuring,  kaardistamaks ära mitmes koolis on ettevõtlus- ja majandusõpe ning millised on

noorte ootused antud aine omandamisel.

Kaasatud haridusasutusi oli 2019. aasta lõpuks 44. Registreerituid õpilasfirmasid oli 49 (sh 4 minifirmat).

http://www.arenduskeskused.ee
http://www.visitharju.ee
http://www.visitestonia.com
http://www.puhkaeestis.ee
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Mittetulundusvaldkonnas kasutas HEAK teenuseid rohkem kui 360 erinevat klienti, nõustamisi oli üle 700.  Kõige rohkem on nõustatud Tallinna,

Kose, Anija ja Kuusalu valla vabaühendusi. Venekeelsete ühenduste puhul on peamised nõustamised Tallinnas tegutsevatele ühendustele.

HEAKi MTÜ uudiskirjal on 1634 kontakti, Facebook’s 1750 jälgijat. Anti välja 24 eestikeelset HEAK vabaühenduste uudiskirja ning 18

venekeelset uudiskirja koostöös Vabaühenduste Liiduga. Venekeelne FB leht sai  501 jälgijat, FB venekeelsel grupil VNEFORMAT on 152 liiget.

2019. aasta jooksul oli MTÜ sektori koolitustel, töötubades, ümarlaudadel ja infopäevadel 735 osalejat. Kokku nõustati 82 projekti, rahastust

saadi kogusummas ca 200 tuhat eurot.

Edukalt lõppes 2017. aastal alustanud PATEE „Vabaühenduste omatulu teenimise“ tugiprogramm Harjumaa ühendustele. Osales 20 ühendust.

Antud teema lavaga oldi väljas ka Arvamusfestivalil. Novembris 2019 valmis uuring „Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi

mõjutegurid“. Vabaühenduste juhtidele viidi läbi arenguprogrammid eesti ja vene keeles. Vabaühenduste rahastamise määruse uuendamisel oldi

abiks Kose, Kuusalu, Lääne-Harju vallas ja Keila linnas. MTÜ konsultandid andsid oma panuse ka Maakonna turvalisuse ja terviseedendamise

arengukava 2020-2030, Lõimuv Eesti 2030+ ning Kodanikuühiskonna arenguprogrammi aruteludes. Samuti olid üle-eestilise annetamistalgu

ning Ühisnädala eestvedajad Harjumaal.

2019. aastal on HEAKi kodulehte vaadatud üle 20 000 kasutaja poolt, kodulehe külastusi oli ca 100 000. FB lehe on märkinud meeldivaks ca

1500 inimest.

Tegevusaruande koostamise hetkel on Eesti seoses COVID-19 viiruspuhanguga vabariigi valitsuse poolt välja kuulutanud eriolukorra. See

viiruse poolt tingitud olukord maailmas avaldab märkimisväärset mõju kogu majanduskeskkonnale ja sealhulgas Eesti ettevõtluskeskkonnale.

Selle olukorra valguses teeb HEAK koostööd nii arenduskeskuste võrgustikuga kui ka erinevate ministeeriumitega ning kohandab ümber oma

teenuste fookused, et olla abiks kriisi sattunud ettevõtetele.

Peamised suhtarvud:   

 2019 2018

ROA % 17,38 2,60

ROE % 25,96 4,30

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

(kordades)
2,99 2,48

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

• ROA (%) = tulem/varad kokku * 100

• ROE (%) = tulem/netovara kokku * 100

• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)= käibevarad/lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 111 760 62 528  

Nõuded ja ettemaksed 210 579 200 676 2

Kokku käibevarad 322 339 263 204  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 4 197 4 581 5

Kokku põhivarad 4 197 4 581  

Kokku varad 326 536 267 785  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 107 932 78 463 7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 27 470 9

Kokku lühiajalised kohustised 107 932 105 933  

Kokku kohustised 107 932 105 933  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 9 943 9 943  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 151 909 144 948  

Aruandeaasta tulem 56 752 6 961  

Kokku netovara 218 604 161 852  

Kokku kohustised ja netovara 326 536 267 785  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 801 805 718 826 9

Tulu ettevõtlusest 16 629 9 431 10

Muud tulud 42 447 49 969  

Kokku tulud 860 881 778 226  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -782 390 -714 045 11

Mitmesugused tegevuskulud -51 -3 026  

Tööjõukulud 0 -9 324 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 729 -3 478 5

Muud kulud -18 974 -41 405 13

Kokku kulud -804 144 -771 278  

Põhitegevuse tulem 56 737 6 948  

Intressitulud 15 13  

Aruandeaasta tulem 56 752 6 961  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 56 737 6 948  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 729 3 478 5

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -200 -1 673  

Kokku korrigeerimised 2 529 1 805  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -9 903 -62 097  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 999 14 168  

Kokku rahavood põhitegevusest 51 362 -39 176  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-3 070 -3 488 5

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
925 2 500 5

Laekunud intressid 15 13  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 130 -975  

Kokku rahavood 49 232 -40 151  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 62 528 102 679  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 49 232 -40 151  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 111 760 62 528  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 9 943 144 948 154 891

Aruandeaasta tulem 0 6 961 6 961

31.12.2018 9 943 151 909 161 852

Aruandeaasta tulem 0 56 752 56 752

31.12.2019 9 943 208 661 218 604
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA-e Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga (EFS). EFS on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandlusepõhimõtetele tuginev finantaruandluse nõuete kogum, mille

põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud

rahandusministri määrusega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised seisuga 31. detsember 2019 on ümber hinnatud eurodesse aruande kuupäeval kehtinud

Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu

ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). 

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete

esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised

finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks)

hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei

ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust

kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on

vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest

kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

maksumusega alates 639 eurot. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.  

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga 

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid 

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle kasulikust tööeast. 
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Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

IT-seadmed ja muu põhivara 3

Transpordivahendid 5

Rendid

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

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõte kui rentnik

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). 

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

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul aruandepäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandepäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus aruandepäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustisi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustistena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise

toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustisena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara

amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustis tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes

kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Tulud

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

lähtudes valmidusastme meetodist.
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Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 4 567 4 567  

Ostjatelt laekumata

arved
4 567 4 567  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
499 499 3

Muud nõuded 202 412 202 412  

Viitlaekumised 202 412 202 412 4

Ettemaksed 3 071 3 071  

Tulevaste perioodide

kulud
3 059 3 059  

Muud makstud

ettemaksed
12 12  

Muud nõuded 30 30  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
210 579 210 579  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 330 330  

Ostjatelt laekumata

arved
330 330  

Muud nõuded 180 316 180 316  

Viitlaekumised 180 316 180 316 4

Ettemaksed 7 452 7 452  

Tulevaste perioodide

kulud
4 669 4 669  

Muud makstud

ettemaksed
2 783 2 783  

Tulevaste perioodide

projektikulud
12 578 12 578  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
200 676 200 676  
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Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 16 763 10 860

Erisoodustuse tulumaks 0 150 62

Sotsiaalmaks 0 28 815 19 093

Kohustuslik kogumispension 0 1 429 975

Töötuskindlustusmaksed 0 1 906 1 320

Ettemaksukonto jääk 499   

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 499 49 063 32 310

Maksude ettemakse on näidataud lisas 2 ja maksuvõlad on näidatud lisas 7.

Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lõpptähtaeg

Viitlaekumised 202 412 202 412  

EAS 14 427 14 427 2020

Riigi Tugiteenuste Keskus 73 950 73 950 2020

Välisministeerium 5 104 5 104 2020

Maakondlik Arenduskeskus 108 931 108 931 2020

Kokku muud nõuded 202 412 202 412  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lõpptähtaeg

Viitlaekumised 180 316 180 316  

EAS 127 012 127 012 2019

Riigi Tugiteenuste Keskus 52 504 52 504 2019

Tallinna Linnakantselei 800 800 2019

Kokku muud nõuded 180 316 180 316  
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Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedTranspordivahendid Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 1 232 15 141 16 373 16 373

Akumuleeritud kulum -657 -10 318 -10 975 -10 975

Jääkmaksumus 575 4 823 5 398 5 398

  

Ostud ja parendused 0 3 488 3 488 3 488

Amortisatsioonikulu -123 -3 355 -3 478 -3 478

Allahindlused väärtuse languse

tõttu
0 -375 -375 -375

Müügid (jääkmaksumuses) -452 0 -452 -452

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 0 13 751 13 751 13 751

Akumuleeritud kulum 0 -9 170 -9 170 -9 170

Jääkmaksumus 0 4 581 4 581 4 581

  

Ostud ja parendused 0 3 070 3 070 3 070

Amortisatsioonikulu 0 -2 729 -2 729 -2 729

Müügid (jääkmaksumuses) 0 -725 -725 -725

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 0 15 817 15 817 15 817

Akumuleeritud kulum 0 -11 620 -11 620 -11 620

Jääkmaksumus 0 4 197 4 197 4 197

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2019 2018

Masinad ja seadmed 925 2 500

Transpordivahendid 0 2 500

Arvutid ja arvutisüsteemid 925 0

Kokku 925 2 500

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik
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Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

 2019 2018

Kasutusrendikulu 4 928 4 020

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2019 31.12.2018

12 kuu jooksul 3 962 3 956

1-5 aasta jooksul 8 142 12 104

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 7 558 7 558  

Võlad töövõtjatele 46 010 46 010 8

Maksuvõlad 49 063 49 063 3

Muud võlad 5 282 5 282  

Muud viitvõlad 5 282 5 282  

Muud võlad 19 19  

Kokku võlad ja ettemaksed 107 932 107 932  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 7 624 7 624  

Võlad töövõtjatele 29 998 29 998 8

Maksuvõlad 32 310 32 310 3

Muud võlad 8 266 8 266  

Muud viitvõlad 8 266 8 266  

Muud võlad 265 265  

Kokku võlad ja ettemaksed 78 463 78 463  

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Töötasude kohustis 28 301 17 598  

Puhkusetasude kohustis 15 218 11 665  

Muud võlad 2 491 735

Kokku võlad töövõtjatele 46 010 29 998 7



15

Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2018 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeeriumi

projekt
0 27 470 0 0 27 470  

EAS ja RTK projektid 121 649 0 528 112 -577 714 171 251 0 4

Harjumaa

Omavalitsuste Liit
0 0 30 000 -30 000 0 0  

Tallinna Linnavalitsuse

projekt
0 0 17 325 -18 125 800 0 4

MTÜ nõustamine 0 0 66 950 -66 950 0 0  

EAS Paldiski

investorprojekt
10 206 0 27 978 -26 037 8 265 0 4

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

131 855 0 697 835 -718 826 180 316 27 470  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

131 855 0 697 835 -718 826 180 316 27 470  

 

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2019 Lisa

nr
Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeeriumi

projekt
0 27 470 34 554 -54 550 5 104 0 4

Tegevustoetus 0 0 51 508 -51 508 0 0  

Harjumaa

Omavalitsuste Liit
0 0 32 000 -32 000 0 0  

Tallinna Linnavalitsuse

projekt
800 0 13 430 -12 630 0 0  

EAS ja RTK projektid 171 251 0 509 753 -530 529 192 026 0 4

MTÜ nõustamine 0 0 100 650 -100 650 0 0  

EAS Paldiski

investorprojekt
8 265 0 22 922 -19 938 5 282 0 4

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

180 316 27 470 764 817 -801 805 202 412 0  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

180 316 27 470 764 817 -801 805 202 412 0 4
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Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Koolituste müük 16 629 9 431

Kokku tulu ettevõtlusest 16 629 9 431

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Müügi eesmärgil ostetud teenused 219 818 233 899  

Transpordikulud 19 275 19 129  

Üür ja rent 26 373 24 373  

Mitmesugused bürookulud 13 380 10 045  

Lähetuskulud 10 507 4 630  

Koolituskulud 5 036 11 015  

Tööjõukulud 472 117 384 509 12

Muud 15 884 26 445  

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
782 390 714 045  

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 354 576 294 345

Sotsiaalmaksud 117 129 99 489

Haigushüvitis 412 0

Kokku tööjõukulud 472 117 393 834

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 15 13

Antud lisas on kajastatud HEAK-i kogu 2019.aastal arvestatud töötasukulud, millest sihtotstarbelise kuluna 472 117 eurot (2018.a 384 509

eurot) vt. lisa 11

Lisa 13 Muud kulud
(eurodes)

 2019 2018

Ostetud teenused 18 974 41 405

Kokku muud kulud 18 974 41 405
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Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Asutajad ja liikmed 28 940 26 825

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 37 569 31 283

HEAK aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. asutajaid;

2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

2. eelpool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või mõju all olevaid ettevõtteid.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2020

Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (registrikood: 90000831) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HANNES OJANGU Juhatuse liige 17.04.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (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/

Eve Filonenko

Vandeaudiitori number 168

HLB Expertus KLF OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 241

Narva mnt 7a, Tallinn, Harju maakond, 10117

18.04.2020
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