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ESAÜ 2021. a tegevusaruanne 

Sissejuhatus 

Eesti Siseaudiitorite Ühing (edaspidi ESAÜ) on elujõuline ning majanduslikult toimiv 
mittetulundusühing. Ühingusse kuulub 282 professionaalset siseaudiitorit ja siseaudiitori 
kutsetegevusest huvitatud isikut1. ESAÜ asutati 2000. aastal. Samast aastast on ESAÜ 
Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (The Institute of Internal Auditors, IIA) 

liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (European 

Confederation of Institutes of Internal Auditing, ECIIA) liige. 

Ühingu missioon on siseaudiitorite ja siseaudiitori kutsetegevusest huvitatud isikute ühendamine, 
liikmete erialase arengu toetamine ning huvirühmade teadlikkuse suurendamine siseaudiitori 
kutsetegevusest. ESAÜ tuleviku visiooni järgi on siseaudiitor olemas igas olulises organisatsioonis. 

Ühingu strateegilised eesmärgid on järgmised: 

● Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsetegevusest huvitatud isikuid. 
● Tõsta siseaudiitorite kutseoskuseid ja arendada kutsetegevusi. 
● Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit. 
● Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas. 
● Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus. 

1. ESAÜ juhtimine 

2021. aastal jätkus 2020. aasta alguses puhkenud üleilmne koroonakriis, mille põhjustas Hiinast 
levima hakanud viirus Covid-19. Pandeemia mõjutas eelkõige ühingu koolitustegevust, mis tuli 
jooksvalt ümber korraldada, asendades klassikoolitused erinevate veebiõppevormidega. 

ESAÜ üldkoosolek toimus 19. mail esmakordselt veebipõhiselt. Üldkoosolekul osales 118 
ühingu tegevliiget ning 9 liiget olid esindatud volitusega. 

Ühingu juhatus andis üldkoosolekul ülevaate eelmise aasta majandus- ja tegevustulemustest ning 
olulisematest sündmustest ja saavutustest. Kinnitati ESAÜ 2020. a majandusaasta aruanne.  

Üldkoosolek valis ka uue juhatuse järgmiseks kaheks aastaks koosseisus Piret Lantin, Janika 
Veermäe, Krista Nelson, Arlet Rebane, Laura Lätt, Terje Keerberg ja Gert Schultz. Juhatusse 
kandideeris 10 liiget ning esmakordselt viidi läbi veebipõhine valimine.  

Vastavalt põhikirjale kuulub juhatusse 5-7 liiget. Juhatusele töötasu ei maksta, tegutsetakse pro 
bono põhimõttel.  

Lisaks üldkoosoleku ametlikule osale oli liikmetel võimalus osaleda eetikateemalisel seminaril, 
mille viis läbi lektor Aive Pevkur. Alates 2018. aastast on IIA sertifikaadiga audiitoritel kohustus 
läbida igal aastal eetikateemaline koolitus mahus 2 CPE ning sellega seoses on üldkoosolekute 
raames korraldatud liikmetele tasuta eetikakoolitusi. 

Tegevjuhi ülesandeid täitis 2021. aastal ESAÜ liige Hedy Hoomatalu. Tegevjuht täidab 
ülesandeid tegevjuhtimise teenuse lepingu alusel ning peamisteks ülesanneteks on ühingu 
infovahetuse ning sisekommunikatsiooni korraldamine, juhatuse toetamine erinevate koosolekute 
läbiviimisel, koostöö raamatupidajaga, info-, dokumendihalduse ja arhiivitöö korraldamine. 

Koolituskoordinaatori ülesandeid täitis kuni 10.10.2021 ESAÜ liige Anni Alas. Seejärel võttis 
ülesanded üle ESAÜ liige Deivi Kiviste. Koolituskoordinaatori ülesanneteks on toetada koolitus- ja 
arenduskomisjoni tööd, organiseerida ühingu koolitusi ja liikmete üritusi ning olla liikmetele 

 
1 31.12.2021. a seisuga. 
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esmane kontaktisik koolitusküsimustes. 

Ühingu juhatusel ja tegevjuhil oli ühingu eesmärkide täitmisel tegus aasta – toimus 13 juhatuse 
koosolekut (2020 – 12 koosolekut, 2019 – 8 koosolekut,). Valdav osa juhatuse koosolekutest viidi 
läbi veebikeskkonnas Teams. 

ESAÜ on liikmetele ja teistele ühingu sihtgruppidele kättesaadav ajast ja kohast sõltumata. 
Veebiplatvorm www.siseaudit.ee on igapäevane töövahend tegevjuhile, koolituskoordinaatorile 
ja kommunikatsioonijuhile ning ka ühingu kõige olulisem turundus- ja kommunikatsioonikanal. 
Suuremahulisi veebiplatvormi arendustöid 2021. aastal ei tehtud, vajadusel tehti turvauuendusi. 

2. ESAÜ komisjonide ja töörühmade töö ning vabatahtlik tegevus 

Ühingu eesmärkide täitmiseks tegutsevad põhikirja alusel loodud neli komisjoni: 
revisjonikomisjon, koolitus- ja arenduskomisjon, partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon ning 
eetikakomisjon. Komisjonide liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. 

Komisjonide tegevused 2021. aastal: 

● Revisjonikomisjon koosseisus Maria Ottesson, Kristi Selgis ja Anne Hansberg andis hinnangu 
ESAÜ 2020. a majandusaasta aruandele. 

● Koolitus- ja arenduskomisjon koosseisus Aire Kirss, Evelin Pungas, Kai Paalberg, Piret 
Kustasson, Piret Lantin, Roman Laidinen ja Anni Alas koostas 2021. aasta I ja II pa 
koolituskavad ning korraldas nende elluviimist. 

● Partnerluse ja lobitöö komisjon koosseisus Terje Keerberg, Jaak Evert, Krista Nelson, Gert 
Schultz, Ain Kabal, Arlet Rebane ja Alina Green viis ellu 2021. aastaks kavandatud tegevusi 
lähtudes ühingu peamistest huvirühmadest. 

● Eetikakomisjonile koosseisus Juhan Kull, Karin Rätsep ja Kristi Vinkel 2021. aastal pöördumisi 
ei esitatud. 

Ühingu juhatuse ja komisjonide tööd toetasid töörühmad ning ühingu liikmetest vabatahtlikud. 
Väärtustame liikmete kaasamist komisjonide, töörühmade ja muu vabatahtliku tegevuse vormis, et 
suurendada kuuluvustunnet ning vastata liikmete ootustele ja vajadustele. Vabatahtlikud aitasid 
korraldada järgmisi üritusi: 

• ESAÜ juubelikonverents 2021, mille esialgseks toimumisajaks oli planeeritud 2020. aasta 
(Karin Karpa, Laura Lätt, Piret Lantin, Evelin Pungas); 

• Siseauditi järeltegevuste ümarlaud (Piret Lantin, Piret Kustasson, Aire Kirss). 

Töörühmade tegevused: 

● IIA standardite töörühmal (Anu Alber, Tiina Vask, Karin Karpa, Evelin Pungas) 2021. aastal 
tegevusi ei olnud. 

● ESAÜ kodulehe töörühm (Mare Timian - peatoimetaja, Jaak Evert, Hedy Hoomatalu, Anni 
Alas, Deivi Kiviste) tegeles kodulehe haldamise ja kommunikatsiooniga: artiklite kirjutamine 
ja tõlkimine, IIA ja ESAÜ uudiste vahendamine, töökuulutuste vahendamine, koolituste ja 
ürituste ülespanek ning turundustegevus (sh kampaaniad sotsiaalmeedias), fotode töötlus ja 
galeriide koostamine, uudiskirja väljaandmine, uute väljaannete ja raamatute ülespanek ja 
tutvustamine, IIA videote ülespanek, sotsiaalmeedias ESAÜ ajajoone haldamine ja 
koostööpartnerite info vahendamine. Veebiplatvormi www.siseaudit.ee arendusprojekte vedas 
projektijuhina juhatuse liige Mare Timian. Alates 2021. a sügisest on veebiplatvormi 
arendusprojektide juhiks Arlet Rebane. 

Juhatus kaasas vabatahtlikke ka muudesse ühingu tegevustesse: ESAÜ kodulehele artiklite 
kirjutamine, tõlketööd, uudisnupud jne. 
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Kokku osales aasta jooksul ühingu tegevustes vabatahtlikena 30 liiget, so ca 10% liikmeskonnast. 
Juhatus tunnustas ja avaldas vabatahtlikele tänu ühingu aastalõpuseminaril. Vabatahtlikest liikmete 
abiga suudab ESAÜ luua enam lisaväärtust, sh kasvatada ühingusse kuulumisest ja koostegemisest 
tulenevat ühistunnet. 

3. Koostöö ja projektid Eesti ning välispartneritega 

ESAÜ teeb Eestis koostööd mitmete asutuste ning organisatsioonidega, sh Rahandus-
ministeeriumiga, Riigikontrolliga, Audiitorkoguga, AS-iga Äripäev, Eesti Raamatupidajate 
Koguga, Ühinguga Korruptsioonivaba Eesti, Eesti Kvaliteediühinguga, ülikoolide ja kõrgkoolidega 
ning konverentside korraldajatega. Vahendame oma koostööpartnerite infot ning pakume 
vastastikku soodushindadega koolitustel osalemise võimalust. 

Büroo ja koolitusruum. Jagame büroopinda Audiitorkoguga Tallinnas aadressil Parda tn 12, kus 
asub ka ESAÜ raamatukogu. ESAÜ kasutab büroos asuvat koolitusruumi oma koosolekute, 
koolituste ja seminaride korraldamiseks, arvestades seejuures kehtivaid koroonapiiranguid. 
Audiitorkoguga teeme koostööd koolituste läbiviimisel. 

Raamatupidamine. Teenust pakub meie pikaaegne koostööpartner JHM Profit OÜ, kes teeb 
ühingule raamatupidamist ning koostab majandusaasta aruande. 

Kommunikatsioonijuhtimine. Teenust pakub Auditores OÜ (täitja ESAÜ liige Mare Timian). 
Kommunikatsioonijuht viib ellu ühingu kommunikatsioonistrateegiat ning läbi selle aitab kaasa 
ühingu strateegiliste ja tegevuseesmärkide täitmisele. Tema ülesandeks on ühingu 
kommunikatsioonikanalite haldamine ja arendamine ning turundus- ja kommunikatsioonialaste 
tegevuste koordineerimine koolituskoordinaatori ja tegevjuhiga. 

Veebiplatvormi www.siseaudit.ee arendus- ja hooldustööd. Teenust pakub Web Development 
Studio OÜ (varasema nimega Ore Multimedia OÜ). 

Disaini- ja kujundustööd. Koostööpartneriks on Luul OÜ. 

Konverentside korraldamine. ESAÜ oli viiendat aastat AS-i Äripäev partner Sisekontrolli 
konverentsi korraldamisel. Konverentsi teema oli seekord „Risk – oht või valik?“. 

Siseaudiitori kutseala edendamine. 2021. a sügisel alustas uuesti aktiivset tegevust Rahandus-
ministeeriumit nõustav siseaudiitorite kutsekomisjon (SAKK) ning uuendati ka komisjoni 
koosseisu. Uude koosseisu kuuluvad Krista Nelson (SAKKi esimees), Karin Rätsep, Margit 
Krieger, Tarmo Olgo ja Viljar Alnek, kes on kõik ühtlasi ESAÜ liikmed. Uue koosseisu kinnitamise 
käskkiri allkirjastati 2022. a alguses. 

Rahandusministeeriumi kui siseauditi valdkonna poliitika kujundajaga teeb ESAÜ koostööd 
siseauditi valdkonna arendamise ning avaliku sektori siseaudiitori kutsetaseme tuleviku osas. 
ESAÜ ekspertnõu on küsitud kohalike omavalitsuste sisekontrolli arendamise, siseauditi 
regulatsiooni jm küsimustes. 

Riigikontrollile jagame ühingu koolitusinfot ning teeme koostööd kohalike omavalitsuste 
sisekontrolli ja riskijuhtimise valdkonnas. 

Jätkame kõrgharidusasutustes tegevusi siseaudiitorite järelkasvu teemadel. 

Arvestusala uurimustööde konkurss. Koostöös Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja Eesti 
Raamatupidajate Koguga korraldasime juba kümnendat korda arvestusala tudengite uurimustööde 
konkurssi. 

Konkursi eesmärgiks on avardada tudengite teadmisi arvestusala valdkonnast, julgustada neid selle 
valdkonna uurimustöid kirjutama ning aidata kaasa raamatupidaja ja (sise)audiitori elukutse 
tuntusele ning arvestusala väärtustamisele. 2021. aastal esitati konkursile kokku 14 uurimustööd. 
Parimaks audiitortegevuse alaseks uurimustööks hinnati Heleri Soe lõputöö „Aruandekuupäeva 
järgsete sündmuste avalikustamine ja tegevuse jätkuvuse hindamine Eesti majutussektori 2019. 
majandusaasta aruannetes Covid-19 pandeemia tingimustes“ (Tallinna Tehnikaülikool). 
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Siseauditiga seotud teemadel uurimustöid konkursile 2021. aastal kahjuks ei esitatud. 

ESAÜ juhatus Piret Lantini eestvedamisel andis sisendi siseauditialaste tööde teemavalikusse ning 
on jätkuvalt valmis abistama tööde juhendamisel või juhendaja leidmisel. Töid hindasid 
hindamiskomisjoni liikmetena ka ESAÜ juhatuse liikmed. Konkursi auhinnafond oli 2700 eurot, 
mis reeglina jagatakse välja parimate tööde autoritele ja juhendajatele järgmistes kategooriates: 

- parim magistri- või doktoritöö; 
- parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö; 
- parim audiitortegevuse alane uurimustöö; 
- parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö; 
- uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus. 

ESAÜ panustas rahaliselt konkursi võitjatele vastuvõtu korraldamisse Rahandusministeeriumis. 
Konkursi korraldamisega jätkame ka 2022. aastal, mis on juba 11. konkurss. 

Vastavushindamine. Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) algatas 2020. a lõpus raamatupidamis-
ettevõtete tunnustamise ning tegi ESAÜ-ga koostööd tunnustusprotsessi arendamisel. Raamatupidamis-
ettevõtete tunnustamine toimub vastavalt ERK-i välja töötatud hindamiskriteeriumitele ning neile 
vastavust hindavad sõltumatud sertifitseeritud või atesteeritud ESAÜ liikmetest siseaudiitorid. ESAÜ 
kinnitatud siseaudiitorite nimekiri uuendatakse ning esitatakse ERK-ile iga-aastaselt. 2021. a sai 
tunnustuse 10 raamatupidamisettevõtet. 

Osalesime nii IIA kui ka ECIIA ettevõtmistes. ECIIA liikmesriikide esindajate üldkoosolek 
toimus virtuaalselt 28. oktoobril 2021. a. Koosolekul valiti ECIIA uus president ning juhatuse 
liikmed, kelle ametiaeg oli lõppenud. ESAÜ esindajaks oli ühingu tegevjuht Hedy Hoomatalu. 

2021. aastal korraldas ECIIA oma liikmetele viis tasuta veebiseminari, samuti toimus 
traditsiooniline ECIIA pangandusfoorum ning esmakordselt korraldati ECIIA Kindlustusfoorum. 
Avaldati ka mitmeid juhendmaterjale (nt Riskifookus 2022). 

Lisaks alustas ECIIA COP26 (ÜRO tippkohtumine) valguses koostööd ecoDa-ga (The European 
Confederation of Directors Associations) ja FERMA-ga (The Federation of European Risk 
Management Associations), eesmärgiga tagada kestlik areng. 

2019. a muutis IIA oma aastaürituse IIA Global Council, kus seni osalesid ühingute juhid, Global 
Assembly’ks, mis on IIA liikmesriikide ühingute foorum. See on koht, kus IIA esindajad üle kogu 
maailma arutavad, kuidas IIA ülemaailmne äristrateegia ja visioon seostuvad siseauditi ameti ja 
erinevate riikide ühingute pikaajalise eduga globaalselt ja kohalikult. Global Assembly't juhib 
direktorite nõukogu ning iga IIA ühing määrab Global Assembly jaoks esindaja (ESAÜ-st Janika 
Veermäe) ja asendusliikme (Piret Lantin). Esindaja kohustusteks on: 

• osaleda kõikidel Global Assembly koosolekutel (4x aastas, nendest 1 kohapeal ja 3 
konverentskõne); 

• tegutseda vahendajana Global Assembly ja ESAÜ vahel; 
• jagada juhatusele juhtivaid praktikaid ja turu-uuringuid; 
• esitada juhatusele raport Global Assembly tegevustest. 

IIA liikmesriikide ühingute foorum Global Assembly toimus 2021. aastal neljal korral - 29. märtsil, 
7. aprillil. 20. septembril ja 12. oktoobril. ESAÜd esindas nendel koosolekutel Janika Veermäe. 

29. märtsil tutvustati IIA uut presidenti Anthony J. Pugliese’t ning Global Assembly eesmärke. 7. 
aprillil vaadati koos ühingute Global Assembly esindajatega üle IIA rahvusvaheliste kutsetegevuse 
raampõhimõtete  IPPF (International Professional Practices Framework) struktuur ja sisu ning 
arutleti lobitöö mõju efektiivsemaks muutmise teemadel. 

20.septembril tutvustas IIA president IIA uue strateegia kuut sammast. 12. oktoobril edastasid 
liikmesriikide esindajad oma riigi juhatuse tagasiside ning arvamused IIA uue planeeritava 
strateegia kohta. 

Välisriikidega tehtav koostöö võimaldab luua häid suhteid kolleegidega ning välislektoritega 
teistest IIA organisatsioonidest, eesmärgiga tuua muuhulgas ka välislektoreid Eestisse ning olla 
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edaspidi atraktiivsem seminarikorraldajana ja sihtkohana. Suhted IIA ja ECIIA-ga võimaldavad 
kasutada partnerlussuhteid ja koostöövõrgustikku mitmesuguste teemade aruteluks, uuringute 
tegemiseks ning parimate praktikate jagamiseks. 

4. ESAÜ põhitegevus 

2021. aastal tuli koolitustegevust kui ühingu põhitegevust jätkuvalt korraldada pandeemia 
tingimustes. Siiski harjusid olukorraga nii koolitajad, lektorid kui ühingu liikmed. Veebikoolitused 
võeti omaks ning need muutusid tavapäraseks osaks liikmetele vajalike kutseoskuste tagamisel ning 
tõstmisel. Lisaks veebikoolitustele on päevakorral koolitusvõimaluste mitmekesistamine, st 
kaalutakse hübriidkoolituste korraldamise võimalusi. Nii kohapeal kui veebis korraldatavate 
koolituste läbiviimine nõuab ühingult oluliselt rohkem administratiivtööd, samuti on vajalikud 
investeeringud kaasaegsetesse ning kvaliteetsetesse salvestus- ning jagamisvõimalustesse.  

• Kokku korraldas ühing 2021. aastal 31 üritust (sh koolitused, seminarid, sisekontrolli 
konverents koostöös AS-iga Äripäev, ESAÜ juubeliaasta konverents) mahus 122 CPE tundi. 
Seega on ürituste arv ning CPE-de arv võrreldav pandeemiale eelnenud perioodiga. 
Märkimisväärselt panustas ürituste ning osalejate arvu tõstmisse uudne ümarlaudade sari, mis 
toimus igakuiselt ning millel oli stabiilne huviliste hulk. 

 

 

 
 

● Neist 27 üritust (kokku 120 CPE-d) olid tasulised. Ka selles vaates on pandeemia-eelne olukord 
taastunud. 
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● Muud üritused (sh infohommikud ja „Kolleegile külla“ ettevõtmised) jäid 2021. aastal ära 
riiklikult kehtestatud piirangute tõttu või põhjusel, et nende formaat ei toeta veebipõhist 
läbiviimist. Endiselt toimus 2 eetikakoolitust mahuga 4 CPE tundi. 

 

 

Koolitused ja seminarid toimusid järgmistel teemadel: 

Lean and agile auditing, kriisijuhtimine, siseaudiitorite baaskoolitus (kevadel ja sügisel), 
finantsaruannete suhtarvuanalüüs, tarkvaraarenduste auditeerimine, riigihangete vaidlustused, 
andmekaitse, majanduskuriteod, personalijuhtimise tulevikutrendid ja koostöö siseaudiitoritega, 
Root Cause Analysis, auditi valimid, Exceli tööriistad audiitoritele, virtuaalvääringud ja rahapesu. 

Esmakordselt toimus riskide juhtimise ümarlaudade sari (12-osalisest sarjast toimus 11 osa 2021. 
aastal). Sarja eestvedajateks olid ühingu liikmed Roman Laidinen ja Taavi Saat. Lisaks 
eelnimetatud sarjale korraldasid ühingu liikmed Aire Kirss, Piret Kustasson ning Piret Lantin 
ümarlaua siseauditi järeltegevuste teemal. 

Eetikateemalistel seminaridel oli võimalus osaleda kahel korral. Esimene, üldkoosoleku järgselt 
toimunud seminar, oli liikmetele tasuta ning sellel käsitleti väärtuseid ja fakte hoiakute 
mõjutajatena. Teine eetikaseminar oli tasuline ning käsitles kommunikatsioonieetikaga seotud 
moraalseid valikuid igapäevatöös. 

Traditsiooniline ESAÜ Aastakonverents, mis 2020. aastal ära jäi, toimus juubelikonverentsina 
3.-4. juunil 2021. a. Kahepäevane rahvusvaheline konverents „Tunne tulevikku“ viidi läbi 
veebipõhiselt ning esinejate ettekandeid oli võimalik hiljem järele vaadata. 

16 20 20
9

27

131
121

113

53

120

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019 2020 2021

Tasuliste ürituste arv ja CPE-tunnid

Tasuliste ürituste arv CPE-tunnid

12

10

7

2

4

12

6
5

4

2

0

2

4

6

8

10

12

14

2017 2018 2019 2020 2021

Tasuta ürituste arv ja CPE-tunnid

Tasuta ürituste arv CPE-tunnid



9 

 

Iga-aastase liitumiskampaania „November – ESAÜ-ga liitumise kuu“ eesmärk on üles leida 
siseaudiitorid ja siseauditist huvitatud isikud, kes veel ei kuulu ühingusse, kuid kes võiksid ESAÜ 
liikmestaatusest huvitatud olla ning sellest kasu saada. Kampaania tulemusena liitus 2021. aastal 
ühinguga 11 uut liiget. 

 

Traditsiooniline jõuluseminar korraldati seekord Tallinna ja Tartu asemel ühiselt Tallinnas. Kuna 
2020. aastal jäi jõuluüritus ära, siis tunnustati aasta parimaid kategooriates Aasta tegu 2020-2021 
ja Aasta tegija 2020-2021 ning uue kategooriana leidis tunnustamist Aasta Eriprojekt 2021. 

4.1 Liikmete aktiivsus 

Veebipõhiseid üritusi on kiirelt hindama hakatud ning osalejate arv on sarnane pandeemia-eelsele 
perioodile.  

• Vähemalt ühel kõigist ESAÜ üritustest osales 2021. a 193 liiget (68% liikmetest), lisaks 60 
mitteliiget. 2020. a 171 liiget (63% liikmetest), lisaks 10 mitteliiget. 2019. a osales üritustel 189 
liiget (68% liikmetest), lisaks 40 mitteliiget. 2018. aastal 176 liiget (65% liikmetest), lisaks 57 
mitteliiget, 2017. aastal 181 liiget (73% liikmetest), lisaks 58 mitteliiget. 

 

• Kokku oli 2021. aastal ESAÜ üritustel (sh koolitustel) 944 osaluskorda, sh osales iga liige 
üritustel keskmiselt 3,1 korda aastas. 2020. aastal oli kokku 342 osaluskorda, keskmiselt 1,9 
korda aastas, 2019. aastal oli kokku 617 osaluskorda, keskmiselt 3 korda aastas, 2018. aastal oli 
kokku 706 osaluskorda, keskmiselt 2,4 korda aastas ning 2017. aastal oli 628 osaluskorda, 
keskmiselt 2,4 korda aastas. 
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• Tulenevalt veebipõhisusest on oluliselt paranenud võimalused ESAÜ korraldatud üritustel 
sagedamini osaleda. Kui 2020. aastal osales üks liige maksimaalselt 8-l üritusel, siis 2021. aastal 
osales kõige rohkem osalenud liige 23-l erineval ühingu korraldatud üritusel. Kaheksal ja 
enamal üritusel (tasuta ja tasulised kokku) osales 2021. aastal 29 liiget, 2020. aastal 1 liige,  
2019. aastal 10 liiget, 2018. aastal 14 liiget ning 2017. aastal 2 liiget. 

5. ESAÜ teenused: kommunikatsioon, IIA info, raamatukogu, 
tööpakkumiste vahendamine, kvaliteedihindamine. 

ESAÜ pakub mitmesuguseid teenuseid oma liikmetele ning siseauditi huvilistele.  

Kommunikatsioon. Infovahetuseks ühingu liikmete, koostööpartnerite ja siseauditi huvilistega 
kasutame peamise kanalina ESAÜ veebiplatvormi www.siseaudit.ee, lisaks liikmete e-posti listi 
ning e-uudiskirja. Kaasaegse ja aktiivse turunduskanalina kasutame ka ühingu Facebook’i lehte. 
Peamiselt vahendame valdkondlikke kodu- ja välismaiseid uudiseid, infot siseauditi trendidest ja 
arengutest, artikleid ja uuringuid ning koolituste, ürituste ja tööpakkumiste infot. 

IIA info vahendamine. IIA liikmesorganisatsioonina on ESAÜ-l kohustus teavitada oma 
liikmeskonda IIA tegevustest, edendada siseauditeerimise kutseala ning propageerida erialaste 
rahvusvaheliste kutseeksamite sooritamist erialase pädevuse kinnitamiseks. 

ESAÜ on nende kohustuste täitmiseks vahendanud IIA teavet oma suhtluskanalite kaudu (ühingu 
koduleht, liikmete e-posti list, e-uudiskiri, ühingu Facebook’i leht). IIA rahvusvaheliste eksamite 
sooritamise ning pideva enesetäiendamise nõuete täitmise kohta on liikmetele info kättesaadav 
ühingu kodulehel. 

Raamatukogu. Ühingu liikmetel on kasutada ESAÜ raamatukogu enam kui 100 teavikuga ning 
jätkuvalt tellime juurde uusi erialaseid väljaandeid. 2021. aastal oli laenutuskordi 11 ning laenutati 
29 raamatut. Endiselt on kõige populaarsemad sertifikaadi omandamiseks vajalikud materjalid. 
Teavikuid on liikmetel võimalik laenutada ning tagastada ka posti teel. 

Erialased tööpakkumised. Liikmete tööandjad kui ka teised ettevõtted edastasid ühingule kokku 
38 tööpakkumist, mida jagati kodulehe, liikmete e-posti listi, uudiskirja ja sotsiaalmeedia kaudu 
(2020. aastal 25 tööpakkumist, 2019. aastal 36, 2018. aastal 35 ning 2017. aastal 31). 

628
706

617

342

944

0

200

400

600

800

1000

2017 2018 2019 2020 2021

ESAÜ üritustel 
osaluskordade arv kokku

2,4 2,4

3

1,9

3,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2017 2018 2019 2020 2021

Liikme üritustel osalemise arv 
keskmiselt



11 

 

 

Kvaliteedihindamine. ESAÜ-l on olemas professionaalne kompetents, et pakkuda siseauditi 
üksuste standardite alaseid kvaliteedihindamisi. 2021. aastal sai ühing kutse hankes osalemiseks, 
kuid tulenevalt osalejatele seatud tingimustest ning puhkuste perioodist ei õnnestunud meeskonda 
komplekteerida ning ühing oma pakkumist ei esitanud.  

6. Liikmeskond 

Viimasel neljal aastal on ühingu liikmeskond püsinud stabiilselt 270 ümbruses. Igal aastal liitub 
ühinguga hulk uusi liikmeid, kes pole varem valdkonnas töötanud ning soovivad end siseauditi 
valdkonnaga rohkem kurssi viia. 2021. aastal liitus ühinguga kokku 19 uut liiget. 

Ühingust astus aasta jooksul välja 9 liiget. Peamiseks ühingust lahkumise põhjuseks oli 
tööleasumine teise valdkonda, kus siseauditiga seotud info polnud enam vajalik. Siiski on veel 
mitmeid liikmeid, kes ei tööta enam siseaudiitorina, nendega ei ole võimalik ühendust saada ning 
nad ei ole tasunud ühingu liikmemaksu. Võlglased, kes ei ole 2021. a lõpu seisuga liikmemaksu ära 
tasunud, arvatakse ühingust välja 2022. a alguses ning nende arvestus kajastub uue aasta statistikas. 

Liikmelisus oli erialasest tööst eemaloleku (sageli lapsehoolduspuhkuse) tõttu peatatud 9-l liikmel. 

 

31
35 36

25

38

0

10

20

30

40

2017 2018 2019 2020 2021

ESAÜ vahendatud tööpakkumised

282

19

9

9

272

19

26

10

279

17

8

11

270

29

15

11

248

28

13

10

0 50 100 150 200 250 300

Liikmete arv

Uute liikmete arv

Lahkujate arv

Liikmelisuse peatajate arv

Muutused liikmeskonnas  2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021



12 

 

 

 

Kõik ESAÜ liikmed on ühtlasi ka IIA liikmed. Ühingu liikmetest olid 2021. aasta lõpu seisuga 39% 
avaliku sektori ning 52% erasektori esindajad, 9% liikmetest ei ole oma tööandjat avaldanud. 

ESAÜ liikmetasu oli 2021. aastal 70 eurot ning sellest 15 eurot moodustab IIA liikmemaks. ESAÜ 
liikmetasu on olnud samal tasemel 2011. aastast. Samas IIA liikmemaks, mis sisaldub ESAÜ 
liikmetasus, on selle aja jooksul pidevalt veidi kasvanud. ESAÜ liikmetasu püsimine sellel tasemel 
on olnud võimalik tänu ühingu eesmärgipärasele juhtimisele, kuid kuna IIA on teada andnud 
edasisest liikmemaksu tõusust, tuleb lähitulevikus kaaluda ühingu liikmetasu mõningast tõstmist. 

6.1 IIA sertifikaadid ja siseriiklikud kutsetunnistused 

IIA rahvusvaheliste sertifikaatide omanikke oli ühingus 2021. aasta lõpu seisuga 142 liiget ehk 50% 
liikmetest (2020. aastal samuti 142 liiget (52%)). Pisut muutus erinevate sertifikaadiomanike arv, 
nt vähenes CGAP-i ning kasvas CIA sertifikaadi omanike arv. 

 

 
 

Kokku oli 2021. aastal sertifikaatide jaotus oli järgmine: 49 CIA, 75 CGAP-i, 6 CRMA, 3 CCSA 
ja 4 CFSA sertifikaadiomanikku ning 4 CFE, 5 CISA ja 1 ACCA sertifikaadiomanikku. 2021. aastal 
omandas CIA sertifikaadi 8 liiget. 

Siseriiklikku kutsetunnistust (AS - atesteeritud siseaudiitor või ASSA - avaliku sektori siseaudiitor) 
omas 2021. aastal 87 liiget  ehk  31% liikmetest (2020. aastal 82 liiget ehk 30% liikmetest). 

ESAÜ liikmete sertifikaatide info on nähtav ühingu kodulehel liikmeskonna avalikus vaates ja 
liikmete profiilides. 

6.2 Liikmeküsitlus 

2021. aasta oktoobris viis ühing läbi veebipõhise liikmeküsitluse, eesmärgiga selgitada välja 
kursisolek ning rahulolu ESAÜ tegevustega. Küsitlusele vastas 77 liiget ehk 29% liikmetest (2020. 
aastal 26%). Küsitluse raames saadud tagasiside oli väga positiivne. Valdav osa vastanutest pidas 
kasulikuks nii ühingu arendavat keskkonda kui ka infovahetust. Väga rahul ollakse ka koolituste ja 

39% 38% 39%

54% 51% 52%

7% 11% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2019 2020 2021

Liikmete jaotus sektorite lõikes

Avalik sektor Erasektor Muu

142 142

0

50

100

150

2020 2021

Sertifikaadiomanike arv



13 

 

seminaride kvaliteediga. Liikmed tunnevad, et saavad vajadusel ESAÜ-lt abi ning et ESAÜ täidab 
hästi siseaudiitorite kutseoskuste hoidmise ja tõstmise eesmärki. 

6.3 Liikmete tunnustamine 

2020. aastal lükati aasta parimate tunnustamine edasi. 2021. aastal tunnustati ühingu jõuluseminaril 
aasta parimaid järgmistes kategooriates: Aasta tegu 2020-2021 milleks liikmed valisid ESAÜ 20. 
juubeliaasta konverentsi, Aasta tegija 2020/2021, kelleks liikmete pakutud kandidaatidest valis 
juhatus Anni Alas’e ning Aasta eriprojekt 2021, millega tunnustati Riskide juhtimise ümarlaudade 
sarja. 

2021. aastal ühingu juhatus auliikmeid ei nimetanud 

7. Finantsjuhtimine 

2021. aasta oli ühingu jaoks võrreldes 2020. aastaga oluliselt parem – koolituste ja muude ürituste 
korraldamine taastus ning ühingu tulu oli 76 559 eurot (2020. aastal 32 852 eurot, 2019. aastal 78 
926 eurot, 2018. aastal 86 506 eurot ning 2017. aastal 72 125 eurot). 

 

 
 

Ühingu kulud 2021. aastal olid 68 972 EUR (2020. aastal 38 890 eurot, 2019. aastal 75 778 eurot, 
2018. aastal 77 336; 2017. aastal 65 052 eurot).  

Kuludest moodustasid ühingu juhtimisega seotud kulud kokku 40% ja ürituste korraldamisega 
seotud kulud 57%. Ülejäänud kulud olid seotud liikmetele suunatud väljaannetega seotud kulud 
(393 eurot), ECIIA liikmelisuse kulud (716 eurot) ja muud tegevusega seotud kulud (255 eurot). 
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Juhatus on hoolikalt hinnanud võetud kohustuste täitmise võimekust. Tasulisi koolitusi ja üritusi oli 
võimalik 2021. aastal korraldada kokku 27 (2020. aastal 9; 2019. aastal 20; 2018. aastal 20; 2017. 
aastal 16).  

2021. aasta lõpetas ühing kasumiga summas 7 593 eurot (2020. aastal kahjum  6 033 eurot, 2019. 
aastal kasum 3 154 eurot, 2018. aastal kasum 9 183 eurot; 2017. aastal kasum 7 073 eurot).  
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8. Peamised tegevused 2022. aastal 

2022. aastal hoiab juhatus jätkuvalt fookust põhitegevustel. Prioriteediks on koolitustegevused ja 
liikmeid ühendavad üritused ning ühingu organisatsiooniline arendamine. Veebipõhised koolitused 
on juba uus normaalsus, seega pole osalejate ja koolitaja asukohal enam tähtsust. Virtuaalne 
klassiruum võimaldab teha koolitusi senisest hoopis paindlikumalt ja ka suuremale auditooriumile.  

Kui olud võimaldavad, plaanime taasalustada klassikoolitustega. Ühingu iga-aastase konverentsi 
puhul kaalutakse võimalust korraldada see hübriidkonverentsina. 

Jätkame siseriiklikult alustatud projektide ja algatustega. Rahandusministeeriumiga oleme 
alustanud koostööd audiitortegevuse seaduse ajakohastamiseks seoses siseauditi kvaliteedi ja 
järelevalvetegevustega. Jätkame ühingu eesmärkidega seotud koostööd seniste partneritega 
konverentside ja muude ürituste korraldamisel, kõrgkoolides siseaudiitorite järelkasvuks 
võimaluste loomisega ning teavitustööga, et tõsta sihtrühmades siseauditi teadlikkust. 

Väliskoostöö sihid on koostöövõrgustike arendamisel, eelkõige Balti riikides ja Skandinaavias, 
eesmärgiga suunata ühiselt kutseala arenguid ja tehnoloogilist innovatsiooni. 

ESAÜ on virtuaalne organisatsioon, mis toimib ajast ja kohast sõltumata. 2021. aasta 
taaskinnistas seda ning andis meile kindlustunde, et oleme õigel teel ning kohaneme muutustega 
kiiresti. Seetõttu on oluline ühingu e-teenuste ja haldustegevuste ajakohasus ning investeeringud 
veebiplatvormi www.siseaudit.ee arendusse. Otsime võimalusi ühingu veebiplatvormi veelgi 
paremaks ülesehituseks ning sellel asuva kodulehe turvalisuseks ja küberriskide eest kaitsmiseks. 
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EESTI SISEAUDIITORITE ÜHING 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 61 627 44 621  

Nõuded ja ettemaksed 2 991 2 903 2

Kokku käibevarad 64 618 47 524  

Põhivarad    

Immateriaalsed põhivarad 0 8 301 3

Kokku põhivarad 0 8 301  

Kokku varad 64 618 55 825  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 814 1 614 4

Kokku lühiajalised kohustised 2 814 1 614  

Kokku kohustised 2 814 1 614  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 54 211 60 244  

Aruandeaasta tulem 7 593 -6 033  

Kokku netovara 61 804 54 211  

Kokku kohustised ja netovara 64 618 55 825  
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EESTI SISEAUDIITORITE ÜHING 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 13 393 13 640  

Tulu ettevõtlusest 63 040 19 029 5

Muud tulud 126 183  

Kokku tulud 76 559 32 852  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -55 044 -28 360 6

Tööjõukulud -5 372 -2 542 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -8 301 -7 698 3

Muud kulud -255 -290 8

Kokku kulud -68 972 -38 890  

Põhitegevuse tulem 7 587 -6 038  

Intressitulud 6 5  

Aruandeaasta tulem 7 593 -6 033  
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EESTI SISEAUDIITORITE ÜHING 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 7 587 -6 038

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 8 301 7 698

Kokku korrigeerimised 8 301 7 698

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -89 -181

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 201 813

Laekunud intressid 6 5

Kokku rahavood põhitegevusest 17 006 2 297

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -4 850

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -4 850

Kokku rahavood 17 006 -2 553

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 44 621 47 174

Raha ja raha ekvivalentide muutus 17 006 -2 553

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 61 627 44 621
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 60 244 60 244

Aruandeaasta tulem -6 033 -6 033

31.12.2020 54 211 54 211

Aruandeaasta tulem 7 593 7 593

31.12.2021 61 804 61 804
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EESTI SISEAUDIITORITE ÜHING 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Siseaudiitorite Ühingu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

ESAÜ tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääki Swedbank-is. Välisvaluutas fikseeritud

monetaarsed varad ja kohustused seisuga 31.detsember 2021 hinnatakse ümber eurodesse Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel,

mis kehtib bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes finantstulu või -kuluna.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustised hinnatakse bilansipäeval ümber Eurodesse ametlikult

kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes

perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

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

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Varem

allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid ja ettemakseid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi-ja pikaajalised nõuded ja ettemaksed) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta. 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    400 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Immateriaalne põhivara 5 aastat

Finantskohustised
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Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad 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.

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

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finants kohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestuse

aluseks on sisemine intressimäär.

Annetused ja toetused

Saadud annetused ja toetused:

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on prktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse peroodi,

mille eest need tasutakse). Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetuseid) kajastatkse lähtudes sihtfinantseerimise

arvestuse põhimõtetest tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud).

Annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühistu põhikapitali ei kajastata tuluna tulemiaruandes vaid kajastatakse

netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas,

kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimsiega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks ning kajastatakse tuluna hetkel, mil

nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Tasud ühingu liikmetelt:

Liikme-ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest neid

on kohustatud tasuma. Juhul, kui laekumine on ebakindel, on ESAÜ juhatusel õigus võlgniku liikmelisus peatada või lõpetada.

Teenuste ja maksete vahendamine:

Teenuste ja maksete vahendamisel (näiteks IIA liikmemaks) kajastatakse summad vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulemiaruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Tulu ettevõtlusest:

Tulu ettevõtlusest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu:

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt tulemiaruandes.

Seotud osapooled

ESAÜ seotud osapoolteks loetakse mittetulundusühingu tegev- ja kõrgem juhtkonda, nende pereliikmeid ning kõigi eelnimetatud isikute valitseva

või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

ESAÜ liikmeid ühinguga seotud osapoolteks mingil viisil ei loeta.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 405 405

Ostjatelt laekumata

arved
405 405

Ettemaksed 2 586 2 586

Tulevaste perioodide

kulud
73 73

Muud makstud

ettemaksed
2 513 2 513

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 991 2 991

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 345 345

Ostjatelt laekumata

arved
345 345

Ettemaksed 2 558 2 558

Tulevaste perioodide

kulud
82 82

Muud makstud

ettemaksed
2 476 2 476

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 903 2 903
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Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2019  

Soetusmaksumus 19 251 19 251

Akumuleeritud kulum -8 102 -8 102

Jääkmaksumus 11 149 11 149

  

Ostud ja parendused 4 850 4 850

Amortisatsioonikulu -7 698 -7 698

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 24 101 24 101

Akumuleeritud kulum -15 800 -15 800

Jääkmaksumus 8 301 8 301

  

Amortisatsioonikulu -8 301 -8 301

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 24 101 24 101

Akumuleeritud kulum -24 101 -24 101

Jääkmaksumus 0 0
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 529 529

Maksuvõlad 511 511

Muud võlad 1 428 1 428

Muud viitvõlad 1 428 1 428

Saadud ettemaksed 346 346

Tulevaste perioodide tulud 346 346

Kokku võlad ja ettemaksed 2 814 2 814

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 726 726

Maksuvõlad 283 283

Muud võlad 605 605

Muud viitvõlad 605 605

Kokku võlad ja ettemaksed 1 614 1 614

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Koolitustasud 62 044 18 224

Muud projekti tulud 996 805

Kokku tulu ettevõtlusest 63 040 19 029
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Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Koolitusruumide rent 0 410

Lektoritasud, ettekanded, läbiviimine 13 460 3 370

Seminariteenindus jms 8 611 1 873

Koolitustega seotud muud kulud 11 585 378

Muud trükiste väljaandmisega seotud kulud 393 868

Tegevjuhi- ja asjaajamisteenus 11 061 11 060

Raamatupidamisteenused 2 784 2 784

IT ja side kulud 866 2 158

Bürooruumide rent 2 858 2 753

Kommunaalkulud 1 257 1 134

Esindus- ja vastuvõtukulud 0 13

Kulutused kingitustele 200 0

Liikmeks olemise tasud 716 716

Muud 1 253 843

Kokku mitmesugused tegevuskulud 55 044 28 360

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 4 015 1 900

Sotsiaalmaksud 1 357 642

Kokku tööjõukulud 5 372 2 542

Lisa 8 Muud kulud
(eurodes)

 2021 2020

Konverteerimiskulu 47 10

Riigilõivud, trahvid, intressid 4 0

Muud 204 280

Kokku muud kulud 255 290
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 282 272

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020

Võlad ja ettemaksed   

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 400

Kokku võlad ja ettemaksed 0 400

OSTETUD 2021 2020

Teenused Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

1 200 2 400

Kokku ostetud 1 200 2 400

ESAÜ seotud osapoolteks loetakse mittetulundusühingu tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende pereliikmeid ning kõigi eelnimetatud

isikute valitseva või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

ESAÜ liikmeid ühinguga seotud osapoolteks mingil viisil ei loeta.

2021. aastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ei olnud.


