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Tegevusaruanne
Eesti Keskerakonna tegevussuunad on kujunenud lähtudes erakonna liikmete ettepanekutest ning erakonna kongressi, volikogu ja juhatuse otsustest ning
initsiatiividest.

Eesti Keskerakonna 2018. aasta tegevuse peamisteks suundadeks olid:

1. Eesti Keskerakonna XVII kongress korraldamine ja läbiviimine;
2. Eesti Keskerakonna volikogu istungite korraldamine;
3. Eesti Keskerakonna piirkondade ja osakondade arendamine ning erakonna kogude tegevus;
4. Eesti Keskerakonna osakondade üldkoosolekute ja piirkondade konverentside korraldamine;
5. ürituste sarja „101 rahvakohtumist“ korraldamine ja läbiviimine;
6. 2019. a. Riigikogu valimiste kampaania ettevalmistamine ja alustamine;
7. kampaania- ja muude ürituste korraldamine;
8. erakonna ja piirkondade suvepäevade ja muude ürituste korraldamine;
9. Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni tegevus;
10. Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni väljasõidud maakondadesse;
11. erakonna välissuhtlus.

Seisuga 31.12.2018. a. oli Eesti Keskerakonnal 27 piirkonna organisatsiooni ja 73 osakonda.

2018. a. tegutsesid aktiivselt järgmised erakonna kogud: naiskogu, noortekogu, seenioride kogu ja omavalitsuskogu.

13. oktoobril 2018 toimus Pärnu Spordihallis Eesti Keskerakonna XVII kongress. Erakonna juhatuse 21. augusti 2018. a. otsusega kinnitati XVII kongressi
esindusnormiks 1255 saadikut.

Esindusnorm jagati järgmiselt:

•

Keskerakonna piirkonnad – 963 saadikut, see on 1 esindaja 15 piirkonna liikme kohta;

•

Keskerakonna asutajaliikmed – 82 saadikut;

•

Keskerakonna volikogu liikmed – 183 saadikut;

•

Keskerakonna ministrid – 1 saadik;

•

Keskerakonna noortekogu liikmed – 25 saadikut;

Kongressil osales 1018 saadikut. Kongressil valiti erakonnale esimees, juhatuse liikmed, aukohtu esimees ja revisjonikomisjoni liikmed ning kinnitati erakonna
põhikirja muudatused.

2018. aastal toimus 4 erakonna volikogu istungit.

Volikogu istungite päevakordade olulisemad teemad ja otsused olid:
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•

Volikogu avaldus „Müütide aeg on ümber, valimisteni jäänud aastal tuleb rääkida sisust“;

•

Volikogu otsus „Eesti Keskerakonna liikme eetikakoodeksi“ vastu võtmine;

•

Volikogu avaldus „Ehitame teed tulevikku“;

•

Volikogu otsus „E-riiki saab teha veelgi paremaks“;

•

erakonna ministrite tegevusülevaated;

•

erakonna volikogu juhatuse ja erakonna aukohtu liikmete valimised.

2018. aasta alguses alustas erakond üle-eestilise ürituste sarja „101 Rahvakohtumist“ korraldamise ja läbiviimisega. Aasta jooksul toimusid 101 erinevas Eesti
paigas rahvakohtumised, kus osalejatel oli võimalik erakonna juhtivpoliitikutega arutleda Eesti tuleviku üle ning teha ettepanekuid poliitika kujundamise osas.
Rahvakohtumistel tehtud ettepanekuid arvestati Eesti Keskerakonna 2019 Riigikogu valimisplatvormi koostamisel.

2018. aastal tehti ettevalmistusi erakonna 2019. aasta Riigikogu valimiskampaaniaks. Kampaaniaga alustati 2018. aasta IV kvartalis.

Keskerakonna piirkondlikud organisatsioonid ja noortekogu korraldasid poliitikute osalusel mitmeid avalikke üritusi, osalesid suurtel väliüritustel (laadad,
festivalid, s.h Arvamusfestivalil, jm) maakondades, Tallinnas ja teistes suuremates linnades. Üritustel tutvustati erakonna vaateid ja seisukohti mitmetes
olulistes küsimustes.

25.–26. augustil toimusid Harjumaal Anija vallas Aegviidu alevikus Nelijärve Puhkekeskuses Keskerakonna suvepäevad.
Suvepäevad olid seekord pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Suvepäevadel osales üle 400 erakonna liikme. Kahe päeva jooksul toimusid mitmed
vestlusringid, poliitilised arutelud ja piirkondade vahelised spordivõistlused. Õhtut sisustas mitmekülgne meelelahutusprogramm.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon korraldas 2018. aastal alljärgnevad fraktsiooni väljasõidud:

15.-16. veebruar

Läänemaa – Pärnumaa

15.-16. märts

Jõgevamaa – Põlvamaa

12.-13. aprill

Viljandimaa – Valgamaa

3.-4. mai

Harjumaa ( Ida-Harjumaa, Lääne-Harjumaa)

7.- 8. juuni

Saaremaa – Hiiumaa

20.- 21. september

Järvamaa – Raplamaa

18.-19. oktoober

Tartumaa – Võrumaa

15. – 16. november

Lääne-Virumaa - Ida-Virumaa

Rahvusvahelisel tasandil toimunud kohtumistest olid olulisemad:
•

augustis 2018 ALDE sõsarpartei Briti Liberaaldemokraatliku partei kongress Brightonis;

•

novembris 2018 ALDE Kongress (Barcelona, Hispaania).

Eesti Keskerakonnaga liitus 2018. aastal 726 inimest ning erakonnast lahkus 540 liiget.
Seisuga 31.12.2018.a. oli Eesti Keskerakonnal 14 923 liiget.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)
31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

216 558

677 332

2

5 092

5 160

3

221 650

682 492

221 650

682 492

Võlad ja ettemaksed

761 859

922 044

Kokku lühiajalised kohustised

761 859

922 044

761 859

922 044

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-239 552

290 779

Aruandeaasta tulem

-300 657

-530 331

Kokku netovara

-540 209

-239 552

221 650

682 492

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4,5,6,7,8

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)
2018

2017

Lisa nr

242 465

193 245

9

1 626 927

1 489 434

10

0

801 173

11

1 869 392

2 483 852

-1 251 819

-2 419 233

12

Tööjõukulud

-586 746

-594 931

13

Muud kulud

-331 500

-30

14

-2 170 065

-3 014 194

-300 673

-530 342

16

11

-300 657

-530 331

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2018

2017

-300 673

-530 342

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

0

-628 561

Muud korrigeerimised

0

-172 612

Kokku korrigeerimised

0

-801 173

68

-4 304

-160 185

471 582

16

11

-460 774

-864 226

0

1 242 612

0

1 242 612

-460 774

378 386

677 332

298 946

-460 774

378 386

216 558

677 332

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)
Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

290 779

290 779

Aruandeaasta tulem

-530 331

-530 331

31.12.2017

-239 552

-239 552

Aruandeaasta tulem

-300 657

-300 657

31.12.2018

-540 209

-540 209
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Keskerakonna 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
MTÜ Eesti Keskerakonna tulemiaruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, mis
käsitlevad mittetulundusühingute arvepidamist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Seisuga 31.12.2017 oli bilansis kajastatud eraldi kirje "varud", millel kajastusid tegelikult ettemaksed tarnijatele. 2018 aastaaruandes
on ettemaksed tarnijatele kajastatud kirje "nõuded ja ettemaksed" koosseisus.

Lisarea nimetus

31.12.2017

Muutus

31.12.2017

Varud

1 139

-1 139

0

Nõuded ja ettemaksed

4 021

1 139

5 160

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva
nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle
kahe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

640

Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Eraldiste moodustamisel lähtutakse juhendi RTJ 8 põhimõtetest.
Eraldis on kohustus, mille realiseerimise aeg või summa ei ole kindlad.
Kuna eraldiste mõõtmine tugineb hinnangutel, mis ei pruugi alati täpseiks osutuda, on oluline eraldiste kajastamine ja avalikustamine aruannetes
muudest kohustustest eraldi.
Eraldis moodustatakse juhul, kui enne bilansipäeva on toimunud nn kohustav sündmus. Kohustav sündmus on sündmus, mis tekitab
kas juriidilise või faktilise kohustuse, ilma reaalse võimaluseta tekkinud kohustust mitte täita.
Annetused ja toetused
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Annetuste ja toetustena kajastatakse riigieelarvest saadud sihtotstarbeliste piiranguteta vahendid ja eraisikute annetused.

Tulud
Riigieelarvest saadud toetusi kajastatakse selles perioodis, mille eest toetust makstakse. Tulu liikmemaksudest ja muud annetused ja
toetused kajastatakse tuluna nende laekumisel.

Lisa 2 Raha
(eurodes)
31.12.2018

31.12.2017

7 855

10 518

Arvelduskontod

208 703

666 814

Kokku raha

216 558

677 332

Sularaha kassades

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)
31.12.2018
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 092

5 092

5 092

5 092

5 092

5 092

31.12.2017
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

5 160

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg

Maksuvõlg

6 208

7 776

11 951

14 656

Kohustuslik kogumispension

510

657

Töötuskindlustusmaksed

779

908

19 448

23 997

Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)
31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

357 765

357 765

Võlad töövõtjatele

33 470

33 470

Maksuvõlad

19 448

19 448

Muud võlad

13 057

13 057

13 057

13 057

20 341

20 341

Tasumisele kuuluvad ettekirjutused

317 778

317 778

Kokku võlad ja ettemaksed

761 859

761 859

Muud viitvõlad
Tagastatavad viitlaekumised

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

844 828

844 828

Võlad töövõtjatele

35 835

35 835

Maksuvõlad

23 997

23 997

Muud võlad

17 384

17 384

17 384

17 384

922 044

922 044

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)
31.12.2018

31.12.2017

Võlad tarnijatele

357 765

844 828

Kokku võlad tarnijatele

357 765

844 828

Erakond on suurima tarnijaga sõlminud võlgnevuse ajatamise kokkuleppe.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)
31.12.2018

31.12.2017

Töötasude kohustis

33 470

35 835

Kokku võlad töövõtjatele

33 470

35 835
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Lisa 8 Muud võlad
(eurodes)
31.12.2018

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

13 057

13 057

Arvestatud palga maksud

11 425

11 425

Võlad aruandvale isikule

1 632

1 632

13 057

13 057

Kokku muud võlad

31.12.2017

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

17 384

17 384

Arvestatud palga maksud

12 112

12 112

Võlad aruandvale isikule

5 272

5 272

17 384

17 384

Kokku muud võlad

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)
2018

2017

64 467

62 113

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Annetused ja toetused liikmetelt

177 998

131 132

242 465

193 245

2018

2017

1 447 040

1 447 040

179 887

42 394

1 626 927

1 489 434

2018

2017

Rahaline annetus

1 626 927

1 489 434

Kokku annetused ja toetused

1 626 927

1 489 434

Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

Tulu riigieelarvest
Eraisikute annetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 11 Muud tulud
(eurodes)
2018

2017

Kasum materiaalsete põhivarade müügist

0

628 561

Eraldise vähendus

0

172 612

Kokku muud tulud

0

801 173

2018

2017

0

3 240

110 980

65 385

7 489

5 778

7 489

5 778

Mitmesugused bürookulud

8 490

16 845

Lähetuskulud

2 701

1 484

Piirkondade tegevuskulud

62 814

65 811

Sidevahendid

42 420

31 260

Transpordikulud

32 078

31 715

Kontori kulud

29 735

37 617

Raamatupidamine ja audit

47 720

42 000

Juriidilised kulud

87 876

174 875

Ruumide sisustus

63 402

0

Reklaamikulud teles

85 266

519 174

4 598

13 427

Reklaamikulud internetis

21 200

244 956

Välireklaam

97 021

271 091

Reklaamikulud ajakirjanduses

60 093

54 071

Reklaamikulud trükis

116 507

357 888

Suhtekorralduskulud

103 745

132 960

16 465

76 635

Avalik üritus

117 546

128 577

Muud poliitilise tegevuse kulud

133 673

144 444

1 251 819

2 419 233

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Maarent
Üür ja rent
Energia
Elektrienergia

Reklaamikulud raadios

Publikatsioonid

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)
2018

2017

Palgakulu

439 522

444 591

Sotsiaalmaksud

147 224

150 340

Kokku tööjõukulud

586 746

594 931

31

27

2018

2017

0

30

ERJK ettekirjutus

331 500

0

Kokku muud kulud

331 500

30

31.12.2018

31.12.2017

17

18

2018

2017

17 600

1 737

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Muud kulud
(eurodes)

MKS alusel tasutud trahvid ja intressid

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Erakonna liikmete arv seisuga 31.12.2018 oli 14 923. Erakonna liikmetest on lähemalt kirjutatud tegevusaruandes.
Raamatupidamise aastaaruande tähenduses loetakse seotud osapoolteks erakonna juhatuse liikmeid ja peasekretäri.

Lisa 16 Tegevuse jätkuvus
Seisuga 31.12.2018 ületavad erakonna kohustused tema vara 540 tuhande euro võrra. Erakonna vastu on esitatud tsiviilhagisid summas kokku
ligikaudu miljon eurot, mille realiseeerumist erakond ei pea küll tõenäoliseks, kuid mille realiseerumine oleks erakonnale täiendav rahaline
koormus. Need asjaolud kujutavad endast riski erakonna võimele finantsiliselt jätkuvalt tegutseda.
Tegevuse jätkuvus kavatsetakse tagada tavapäraste sissetulekutega, millest peamine on eraldis riigieelarvest, ja kulude kokkuhoiu abil. Erakond
on suurima tarnijaga sõlminud võlgnevuse ajatamise kokkuleppe. 2019. aasta teises pooles ja 2020. aastal ei ole ette näha ühtegi kulukat
kampaaniat, mistõttu kujunevad nende aastate kulud oluliselt väiksemateks kui 2018.aasta ja 2019. aasta I poole kulud ning netovara
taastamine 2020. aasta lõpuks on reaalne.

14

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019
Eesti Keskerakond (registrikood: 80053370) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Eesti Keskerakond volikogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Eesti Keskerakond (erakond) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja
netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt erakonna 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.
Tegevuse jätkuvusega seotud oluline ebakindlus
Juhime tähelepanu raamatupidamise aastaaruande lisale 16, kus on kirjeldatud tegevuse jätkuvusega seonduvad olulised asjaolud. Meie arvamus ei ole märkusega selle asjaolu
suhtes.
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 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 erakonna 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 erakonna likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

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.
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