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Tegevusaruanne 
 

Teeme Ära Sihtasutus on Eestis registreeritud rahvusvahelise tegevushaardega organisatsioon, 
mis võimestab kohalikke kogukondi leidma lahendusi jäätmetest tulenevatele keskkonna- ja 
sotsiaalsetele probleemidele. Selleks oleme me koostanud Puhta Maailma Plaani (Keep It Clean 
Plan). Puhta Maailma Plaan aitab lahti mõtestada, milles seisneb jäätmeteta majandamine ning 
ringmajandus sõltuvalt meie igaühe rollist ja positsioonist ühiskonnas. 

Teeme Ära SA tegevused on suunatud: 

 kodanikuühendustele, kes soovivad oma kogukonnas alustada jäätmemajanduse korrastamisega, 
 sotsiaalsetele ettevõtetele, kes arendavad ringmajandamise tooteid/teenuseid,  
 sihtasutustele ja ettevõtetele, kelle eesmärgiks on suurendada ühiskonna heaolu läbi 

tehnoloogiaarenduse,  
 kohalikele võimuorganitele, kes usuvad, et suudavad teha enamat, kui tõsta elanikkonna 

teadlikkust jäätmeprobleemist. 

Käesolevast aruandest saab nii tekstilise kui ka numbrilise ülevaate sellest, kuidas Teeme Ära 
SA 2019. aastal oma puhta ja tervisliku planeedi visiooni suunas liikus. 

Teeme Ära Sihtasutuse taust 

Teeme Ära liikumise teekond algas Eestist 2008. aastal 50 000 inimesega ning 10 000 tonni 
kogutud jäätmetega. 2011. aastal asutati liikumise koordineerimiseks Teeme Ära Sihtasutus. Kuni 
aastani 2018 osales meie koordineerimisel 169 riigis üle maailma koristusaktsioonides rohkem 
kui 36 miljonit inimest korjates kokku sadu tuhandeid tonne prügi. 2019. aastal otsustas Teeme 
Ära Sihtasutus võtta uue ambitsioonika sihi ning liikuda koristusaktsioonide korraldajast 
süsteemsete muudatuste algatajaks. Järgnevate aastate eesmärgiks on tutvustada maailmas 
Puhta Maailma Plaani, harida võimalikult paljusid kogukondi ringmajanduse põhimõtetest 
lähtuvalt ning süstida kohalikesse kogukonnaliidritesse enesekindlust ja oskusi uute lahenduste 
loomiseks.  

Muutuste teooria 

2019. aasta oli Teeme Ära SA’le uute sihtide ja eesmärkide seadmise aasta. Uuendatud sai ka 
meie 2018. aastal loodud muutuste teooria. Teeme Ära SA on selgelt, konkreetselt ning veenvalt 
kirjeldanud ära selle, mida me teeme, millist mõju me taotleme ning kuidas me plaanime selle 
saavutada. Muutuste teooria on meie töö alustala ning mõju hindamise eeldus – kas me 
saavutasime selle, mida me tahtsime ning kas muutus tulenes meist või meist sõltumatult. 

 
Teeme Ära SA eesmärgid visiooni saavutamiseks: 

1. Toimub ühiskondlik muutus ressursside ning jäätmete väärtustamises  
2. Sünnivad uued innovatiivsed lahendused ressursside ringmajandamiseks 

 
Vahetulemused: 

1.1 Kogukonnaliidrid on võtnud omaks ringmajanduse põhimõtted  
2.1 Kogukonnaliidritel on julgus luua uusi innovaatilisi ringmajanduse lahendusi 
2.2 Kogukonnaliidritel on vahendid uute lahenduste arendamiseks 
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Tegevused/väljundid nende tulemuste saavutamiseks: 
Loome haridusprogrammid kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele 

1.1.1 Tutvustame ringmajandamise põhimõtteid ning juba olemasolevaid lahendusi 
1.1.2 Nõustame kogukonnaliidreid 
1.1.3 Võtame avalikult sõna ning avaldame toetust ringmajanduse põhimõtete 

rakendamiseks 
2.1.1 Arendame kiirendiprogrammi kohalikele kogukondadele uute lahenduste  

kasutuselevõtuks 
2.1.2 Kaasame ja harime huvigruppe 
2.2.1 Tööriistade arendamine (tehisintellekt, prügiandmeplatvorm jt) 

 
Iga tegevus, mis me 2019. aastaks planeerisime, tulenes otseselt eesmärkidest ning tulemustest, 
mida me aasta lõpuks saavutada soovisime. 
 

Kogukonnaliidrite toetamine Puhta Maailma Plaani rakendamisel  
 
2019. aastal jätkas Teeme Ära Sihtasutus Teeme Ära globaalse võrgustiku toetamist Puhta 
Maailm Plaani rakendamisel ning koristusaktsioonide korraldamisel. Aasta algas traditsioonilise 
Puhta Maailma konverentsiga 24-27. jaanuar 2019, kus osales 193 inimest umbes 100 erinevast 
riigist. Konverents toimus juba 9ndat korda ning keskendus sel korral Maailmakoristuspäeva 
muljete jagamisele, Puhta Maailma Plaani tutvustamisele ning võrgustiku paremaks juhtimiseks 
eraldi organisatsiooni asutamisele. 
 
Töötoad, paneelid ja muud tegevused keskendusid peamiselt Puhta Maailma Plaanile 
võimaldades võrgustiku liikmetel mõelda oma riigi jäätmevabaks muutmise plaanile. Seda kõike 
koostöös teiste liikmete, kodanike, kodanikuühenduste, era- ja avaliku sektoriga. Konverentsil 
kõnelesid muuhulgas Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid ning Keskkonnaminister ja ÜRO 
Keskkonnaassamblee President Siim Kiisler. Konverentsi sihtrühmaks oli lisaks Teeme Ära 
võrgustikule ka meie globaalsed partnerid. Avapaneelis osalesid Clarissa Morawski, Reloop 
platvormi asutaja ning globaalne poliitikakujundamise ekspert, Stephen Hope Toyota Motors 
Euroopa peakontorist esindamaks erasektorit ning Valeria Merino Earth Day Network’st 
esindamaks kodanikuühendusi. Kogu konverentsi programm oli üles ehitatud viies suunas: 
koostöö ettevõtlusega, poliitikakujundamine, koostöö kohalike omavalitsustega, harimine ning 
teadlikkuse tõstmine läbi kampaaniate. Kokkuvõttes kerkis kõige enam üles sektoriülese koostöö 
ning jäätmeandmete olulisus. 
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Peale edukat Maailmakoristuspäeva 2018. aastal 
oli, mida üksteisega jagada – edulood, 
õppetunnid, mida edaspidi teha teisiti või kuhu 
üldse Teeme Ära võrgustik edasi võiks areneda. 
Juba enne esimest Maailmakoristust pidasime me 
võrgustiku liikmetega arutelusid nende poolt 
võrgustiku juhtimises rohkema vastutuse võtmise 
teemadel. 2019. aasta alguseks oli selge, et 
Teeme Ära võrgustik ning Maailmakoristus oli 
kasvanud nii laiahaardeliseks, et üksi Teeme Ära 
Sihtasutuse tegevusest selle kõige 
koordineerimiseks ei piisa.  
 
2019. aastal keskendusime Puhta Maailma Plaani 
tutvustamisele mitte ainult Teeme Ära võrgustiku 
sees, vaid ka partnerorganisatsioonidele üle kogu 
maailma. Pakkusime mentorlust, konsultatsiooni 
ja koolitusi. Alustasime kodanikuühendustele 
suunatud koolitusprogrammi väljatöötamist. 
Koolituste eesmärk on: 

 arendada ringmajanduse põhimõtete 
saadikuid ja järgijaid, kes oleksid võimelised 
omakorda nõustama ja veenma kohalikke 
otsustajaid ja poliitikakujundajaid samu 
põhimõtteid järgima; 

 anda osalejatele baasteadmised 
ringmajandusest, et hakata oma kogukonnas 
arendama jätkusuutlikku jäätmekäitlust; 

 arendada kohalikke koolitajaid, kes jagaksid saadud teadmisi edasi oma kogukondades. 
 

Esimene kahepäevane pilootkoolitus toimus jaanuaris 2020. Koolituse eesmärk oli edasi anda: 

 tehniline teadmine jäätmekäitlusest ja peamistest lahendustest arenguriikides; 
 raamistik sisemise ja välise kommunikatsiooni parendamiseks oma missiooni ja tegevuse 

tutvustamisel; 
 algteadmised oma meeskonna ja huvigruppide vajaduste kaardistamiseks; 
 kontrollnimekirjad, millest alustada: probleemide kaardistamine ja jäätmeaudit; 
 oskused ja enesekindlus õpitu ja kogetu edasikandmiseks oma kogukonnas. 

 

Esimeses programmis osales 14 inimest, igast organisatsioonist kuni 2 osalejat. Programmi lõpus 
koostas iga meeskond omale tegevusplaani, mida kogukonnas rakendada. Koolitusele järgnesid 
personaalsed mentorsessioonid ning veebinarid, et saada tagasisidet ja nõuandeid juba tehtule. 

Maailmakoristus 2019 

21. septembril 2019 aastal toimus teine Maailmakoristuspäev, millest võttis hinnanguliselt osa 
enam kui 21 miljonit inimest 180 riigis. Koristused toimusid randades, jõgede kallastel, metsas ja 
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tänavatel. Täpsem info Maailmakoristus 2019 kohta on leitav MTÜ Let’s Do It World 
aastaaruandest1. 
 
Teeme Ära SA meeskond osales Maailmakoristusel vabatahtlikena Eesti korraldustiimis, käisime 
rannas koristamas ning teostasime jäätmeauditit. Jäätmeauditi globaalsete tulemustega on 
võimalik tutvuda koondaruandes2. 
 

Tööriistade arendamine jäätmeprobleemi näitlikustamiseks ning lahenduste leidmiseks 
 
Teeme Ära loomuses on alati olnud kaasata oma lahendustesse tehnoloogiat - nii ka 
Maailmakoristuse ettevalmistamisel.  Arendasime välja Prügikaardistuse rakenduse - World 
Cleanup App ning kogutud andmete visualiseerimiseks Prügiandmeplatvormi World Waste 
Platform. 
 
Maailmakoristuse prügikaardistamise rakendus valiti konkursil World Summit Award (WSA) 
üheks parimaks nutilahenduseks. WSA on rahvusvaheline konkurss, mis tunnustab maailma 
parimaid digitaalsete- ning tehnoloogiaarendustega idufirmasid. Prügikaardistuse rakendus võitis 
tunnustuse kategoorias “Keskkond ja roheline energia”.  

2019. aasta Maailmakoristuse ettevalmistamisel ei kasutanud riigid enam rakendust soovitud 
hulgal, mistõttu otsustasime 2019. aasta suvel prügikaardistuse rakenduse ajutiselt sulgeda, et 
otsida talle paremat rakendust ning huvilist, kes oleks valmis arenduse edaspidi enda peale 
võtma. 
 
2017. ning 2018. aastal korraldasime me mitmeid ülemaailmseid prügi kaardistamise 
kampaaniaid prügiandmete kogumiseks ning prügiprobleemi teadvustamiseks. Kampaaniatel oli 
küll oluline roll tähelepanu tõmbamisel, kuid andmete kogumiseks ei ole manuaalne 
kaardistamine kõige efektiivsem moodus, kuna on aeganõudev ning ei võimalda proaktiivset või 
kohest reageerimist. Leidmaks aga efektiivsemat ning innovaatilisemat lahendust jäätmeandmete 
kogumiseks, asus Teeme Ära SA koos partneritega arendama tehisintellekti nimega WADE 
(waste detector), kes oleks võimeline ükskõik milliselt pildilt või videosalvestiselt prügi tuvastama. 
Videotutvustus loodud tööriistast on leitav Youtube’st3. 

 

 1https://admin.worldcleanupday.org/wp-content/uploads/2020/01/LDIW-Annual-Report-2019-no-Annex.pdf?fbclid=IwAR01t3cUVvfXEpqgihe9I3YVUCpXcbjE3bMNPvdL5-gdoQ8TMfELerKylOs 2 https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2019/ 3 https://www.youtube.com/watch?v=vOgIjAhoK4o&feature=youtu.be 
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Meie arendatud tehisintellekt WADE on loodud tuvastama prügipunkte ükskõik millise 
resolutsiooniga Google Street View või sarnase geosildiga visuaalilt (n. Bing Street View, CCTV 
videod). Kui integreerida WADE näiteks kohaliku omavalitsuste järelevalvesüsteemidega, annaks 
ta sisendit käitlemata jäätmete või prügi asukoha kohta ning võimaldaks analüüsida, mis 
põhjustab prügistamist konkreetses asukohas ja mida saaks olukorra parandamiseks ette võtta. 
Samuti aitab WADE optimeerida jäätmekäitlusele kuluvat aega ja ressurssi, kui näiteks 
planeerida teenust jooksvalt kogutud andmete põhjal. 
 
Peale igat treeningtsüklit arendusprotsessis panime WADE ennustama, kus testpiltidel asub 
prügi. WADE ei olnud neid pilte enne näinud ega analüüsinud ning ta suutis 90% täpsusega prügi 
õigesti tuvastada. Tehisintellekt võimaldab analüüsida miljoneid visuaale päevas, muutes 
andmekogumise nii aja- kui kuluefektiivsemaks. 
 
WADE üheks eesmärgiks on ka koguda andmeid meie arendatud Prügiandmeplatvormile 
http://opendata.letsdoitworld.org/. 2019. aastal tegime andmete kuvamise ja kogu platvormil 
oleva info korrastamist. Parandusi tehti disainis ning kõige mahukam töö oli andmebaasi ja Azure 
korrastamine. Alustati uute andmeallikate kaardistust ja koostati taotlusi, et leida lisaarendusteks 
rahastust. Platvormi kood on leitav GitHubist4. 

Puhta Maailma Plaani tutvustamine ning kommunikatsioon 
 

Läbi kogu aasta osalesid Teeme Ära SA esindajad rahvusvahelistel ja kohalikel üritustel, 
konverentsidel ja koosolekutel, et tutvustada ja selgitada Puhta Maailma Plaani erinevatele 
huvigruppidele. Järgnevalt ülevaade olulisematest: 

 4 https://github.com/letsdoitworld/opendata-web https://github.com/letsdoitworld/opendata-api. 
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European Planning Meeting of AEGEE, February 7-10, Izmir, Turkey 

The Future of Government 2030+. A Citizen Centric Perspective on New Government 
Models, March 6, Brussels, Belgium 

World Summit Awards Global Congress 2019, March 11-14, Cascais, Portugal 

United Nations Environmental Assembly (UNEA), March 6-15, 2019, Nairobi, Kenya 

World Bank Spring Meetings 2019, April 12-14, Washington D.C, USA 

Global Festival of Action, May 2-4, Bonn, Germany 

Electrical and Electronics Engineering Institute’s AI Conference, May 15, Tallinn, Estonia 

Estonian Responsible Business Forum Annual Gala, May 22, Tallinn, Estonia 

Circular Economy Working Group meeting of European Environmental Bureau, May 22-
23, Brussels, Belgium 

AI for Good Global Summit 2019, May 28-31, Geneva, Switzerland 

United Nations SDG 25+5 Cities Annual Meeting, June 6-8, Espoo, Finland 

UNESCO’s Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship And 
Global Action Plan meeting, July 2-5, Hanoi, Vietnam 

Lions Europe Conference 2019, October 4-6, Tallinn, Estonia  

2019 JCI World Congress, November 4-8, Tallinn, Estonia 

Energy Globe Award ceremony, November 14, Espoo, Finland 
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Partnerite kaasamine ja tegevuse rahastamine 

Globaalne partnerlus ja koostöö erinevate huvirühmadega on alati olnud Teeme Ära SA 
põhitegevus. 2018. aastal kasvas partnerite ja toetajate arv oluliselt. Maailmakoristuspäeval oli 
tuhandeid organisatsioone, kes panustasid vabatahtliku tööga ja enda teadmistega, tasuta 
toodete ja teenustega või rahastusega. 2019. aastal keskendus Teeme Ära SA rahvusvahelise 
koostöö arendamisele koolitusi pakkuvate partnerorganisatsioonidega, tehnoloogiapartneritega 
ning teiste ülemaailmsete võrgustikega. 

Võrreldes 2018. aastaga vähenes Teeme Ära SA eelarve oluliselt, kuna meil ei olnud planeeritud 
suuri ülemaailmseid projekte. Samuti vähenes vajadus vabatahtliku panuse järele. 2019. aastal 
rahastasid me tegevust Eesti Välisministeerium (arengu- ja arenguabi fond), Avatud Eesti Fond, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning erarahastajatest Coca-Cola Fond, Microsoft Eesti ning 
Levercode OÜ. Mitterahaliste toetajatena tõusid esile Europark, DHL Eesti ja 
PricewaterhouseCoopers. 

Kokkuvõte 

2019. aasta veebruaris muutus Teema Ära SA juhatus senise ühe liikme asemel kaheliikmeliseks. 
Meie meeskond koosnes kokku 4 liikmest ning paarist vabatahtlikust.  

Teeme Ära SA saavutas 2019. aastaks seatud eesmärgid – teha kokkuvõtted esimesest 
Maailmakoristuspäevast ning planeerida edasisi tegevusi. 2019. aasta negatiivne majandustulem 
vähendas netovara osakaalu bilansis ja oli enim mõjutatud varade allahindlusest. Sihtasutuse 
juhtkonna hinnangul oli prügi kaardistamise äpi kaetav väärtus null, sest puudus nii 
põhitegevuses kasutamise kui võõrandamise võimalus. Kokku vähenes varade väärtus 35% 
ulatuses.  

2020. aastal ja ka edaspidi suurendame nende tegevuste osakaalu majandustegevuses, mis ei 
ole sihtfinantseeritavad (n. koolitusteenus, mentorlus, avalikud esinemised) ja tekitavad 
positiivset rahavoogu. 

2020. aastal alustas sihtasutus uute koolitusprogrammidega Aasia suunal ning jätkasime Puhta 
Maailma Plaani tutvustamise ja rakendamisega, samuti arendasime edasi tehisintellekti ja 
prügiandmeplatvormi ja keskendusime senisest rohkem kohalike algatuste toetamisele läbi 
kiirendprogrammi. 

Teeme Ära Sihtasutuse juhatuse hinnangul on sihtasutuse tegevus jätkusuutlik. 
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Teeme Ära Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 73 197 10 102  

Nõuded ja ettemaksed 2 327 43 085 2

Kokku käibevarad 75 524 53 187  

Põhivarad    

Immateriaalsed põhivarad 406 915 621 175 4

Kokku põhivarad 406 915 621 175  

Kokku varad 482 439 674 362  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 1 320 75 000 5

Võlad ja ettemaksed 25 534 165 795 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 125 000 0 7

Kokku lühiajalised kohustised 151 854 240 795  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 200 000 90 000 5

Kokku pikaajalised kohustised 200 000 90 000  

Kokku kohustised 351 854 330 795  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 343 567 331 507  

Aruandeaasta tulem -212 982 12 060  

Kokku netovara 130 585 343 567  

Kokku kohustised ja netovara 482 439 674 362  
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Teeme Ära Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 255 621 1 047 511 8

Tulu ettevõtlusest 28 025 21 092 9

Muud tulud 15 977 47 416  

Kokku tulud 299 623 1 116 019  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -265 382 -901 706 10

Jagatud annetused ja toetused -1 -33 018 11

Mitmesugused tegevuskulud -23 710 -163 217 12

Tööjõukulud -6 367 -1 169 13

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -214 260 0 4

Muud kulud -203 -1 019  

Kokku kulud -509 923 -1 100 129  

Põhitegevuse tulem -210 300 15 890  

Intressitulud 3 1  

Intressikulud -2 685 -1 305  

Muud finantstulud ja -kulud 0 -2 526  

Aruandeaasta tulem -212 982 12 060  



12

Teeme Ära Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -210 300 15 890  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 214 260 0 4

Kokku korrigeerimised 214 260 0  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 40 758 26 868 2

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -15 261 7 855 6,7

Laekunud intressid 3 1  

Kokku rahavood põhitegevusest 29 460 50 614  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -108 451 4

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -108 451  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 273 120 276 050  

Saadud laenude tagasimaksed -236 800 -211 050  

Makstud intressid -2 685 -1 305  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 33 635 63 695  

Kokku rahavood 63 095 5 858  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 102 6 770  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 63 095 5 858  

Valuutakursside muutuste mõju 0 -2 526  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 73 197 10 102  
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Teeme Ära Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 331 507 331 507

Aruandeaasta tulem 12 060 12 060

31.12.2018 343 567 343 567

Aruandeaasta tulem -212 982 -212 982

31.12.2019 130 585 130 585
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Teeme Ära Sihtasutus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse 2019.aasta aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda

aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta. 

Tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulemiaruande skeemist.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse

algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne

soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui sihtasutus kaotab

õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning

enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest

tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lähtudes sihtasutuse regulaarsetest sihtfinantseerimistest kajastatakse sihtfinantseerimistoetusi rahavoogude aruande real

"Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus" või "Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus".

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingud võetakse arvele Eestis ametlikult kehtivas vääringus tehingupäeval kehtiva valuutakursi alusel. Välisvaluutas tehtud kulude

hüvitamisel kuluaruannete alusel on konverteerimise aluseks kommertspankade kursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes perioodi tuluna ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest saadud tasu õiglane väärtus.

Nõuded eemaldatakse bilansist siis, kui sihtasutus kaotab õiguse nõuetest ja ettemaksetest tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku seotud riskidest ja hüvedest. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Laekumata nõuded on bilansis

hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat

informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid kajastatakse mitmesugustes tegevuskuludes. Varem alla

hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida sihtasutus kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalset

varaobjekti kajastatakse bilansis ainult juhul, kui objekt on sihtasutuse poolt kontrollitav või on tõenäoline, et sihtasutus saab objekti

kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu või objekti soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse ka hiljem bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud

akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Igal bilansipäeval hindab sihtasutuse juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata varade väärtuse langusele. Juhul kui esineb mõni viitav

asjaolu varaobjekti väärtuse võimalikule langusele, siis  hinnatakse vara alla ja allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Immateriaalsete põhivarade kasulik eluiga on 5 aastat ja amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele 

nende soetusmaksumuses. 

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

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 

kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansi kuupäevast või sihtasutusel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 

kuud pärast bilansi kuupäeva. Kohustised, mille maksetähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis 

kajastatud pikaajalise kohustisena.  Finantskohustised eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
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Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustisi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning

mille realiseerumise aeg on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt hinnata. Eraldiste kajastamisel bilansis on

lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerimise aja kohta. 

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerimine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole

võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Annetused ja toetused

Sihtasutus on saadud annetuste ja toetuste kajastamisel lähtunud RTJ 14 ja RTJ 12.

Mitte-sihtotstarbelised annetused on kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid on sihtotstarbeliste piiranguteta ja ei ole konkreetselt seotud

ühegi kindla projektiga. Neid kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks. 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused on tasud, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks.

Sihtasutus on saanud valitsusepoolset abi tegevuse sihtfinantseerimiseks, mis  kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub

sissenõutavaks või sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise

tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. 

Annetused ja toetused, mis on oma olemuselt sissemaksed sihtasutuse põhikapitali, kajastatakse netovara muutusena bilansis ja

netovara muutuste aruandes.

Tulud

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

kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

Sihtasutus loeb seotud isikuteks sihtasutuse asutajaid, liikmeid ja juhtkonda ning nende olulise osalusega või nende olulise mõju all

olevaid ettevõtteid ning muid organisatsioone.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
33 33 3

Ettemaksed 2 294 2 294  

Tulevaste perioodide

kulud
2 294 2 294  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 327 2 327  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 260 1 260  

Ostjatelt laekumata

arved
1 260 1 260  

Nõuded seotud osapoolte

vastu
1 682 1 682 14

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
747 747 3

Ettemaksed 1 650 1 650  

Tulevaste perioodide

kulud
1 650 1 650  

Laekumata

sihtfinantseerimiste nõue
37 746 37 746 7

Kokku nõuded ja

ettemaksed
43 085 43 085  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 445 0 2 784

Erisoodustuse tulumaks 0 1 0 0

Sotsiaalmaks 0 1 363 0 5 751

Kohustuslik kogumispension 0 72 0 151

Töötuskindlustusmaksed 0 99 0 12

Intress 0 0 0 66

Ettemaksukonto jääk 33  747  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 33 1 980 747 8 764

Vt Lisa 2 ja 6
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Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 0 512 724 512 724

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 512 724 512 724

  

Ostud ja parendused 0 108 451 108 451

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 0 621 175 621 175

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 621 175 621 175

  

Amortisatsioonikulu -54 260 0 -54 260

Allahindlused väärtuse languse

tõttu
0 -160 000 -160 000

Ümberliigitamised 461 175 -461 175 0

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 461 175 0 461 175

Akumuleeritud kulum -54 260 0 -54 260

Jääkmaksumus 406 915 0 406 915

Sihtasutus arendas eelmistel aruandeperioodidel järgmisi tarkvarasid:

- hääletus- ja tekstiloome tarkvara rakendus

- jäätme info platvorm

- prügi kaardistamise äpp

Hääletus- ja tekstiloome tarkvara rakendus, mille arendust alustati  2014. aastal, valmis 2019.aasta alguses ning sellest ajast alustati ka vara

amortiseerimist. Projekti on rahastanud EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning eraisikud.

Jäätme info kogumise ja prügi kaardistamise tarkvara valmis 2019. aasta lõpuks ning amortisatsiooni arvestamine algab 2020. aasta

algusest. Projekti on rahastanud Keskkonnaministeerium ja eraisikud.

Prügi kaardistamise äpp, mis oli aruandeaastal veel arendamises ning kajastus aasta lõpuni lõpetamata varana, hinnati alla, sest äpil

puudub kasutus põhitegevuses ning võõrandamise võimalus. Juhatuse hinnangul on äpi kaetav väärtus null eurot.
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Lisa 5 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Asutajaliikmetelt 1 320 1 320   0% EUR Tähtajatu 14

Lühiajalised laenud

kokku
1 320 1 320       

Pikaajalised laenud  

Asutajaliikmetelt 200 000 0 200 000 0% EUR 31.01.2021 14

Pikaajalised laenud

kokku
200 000 0 200 000     

Laenukohustised

kokku
201 320 1 320 200 000     

 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa

nr
12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Krediidiasutused 75 000 75 000   3% EUR 01.02.2019  

Lühiajalised laenud

kokku
75 000 75 000       

Pikaajalised laenud  

Asutajaliikmetelt 90 000 0 90 000 0% EUR 01.01.2020 14

Pikaajalised laenud

kokku
90 000 0 90 000     

Laenukohustised

kokku
165 000 75 000 90 000     

Asutajaliikmete poolt saadud laenu osas on kokkulepe vaadata igal järgmisel aastal sihtasutuse olukord üle ning vajadusel laen kas

pikendatakse või tasutakse.
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 21 293 21 293  

Võlad töövõtjatele 1 742 1 742  

Maksuvõlad 1 980 1 980 3

Muud võlad 519 519  

Kokku võlad ja ettemaksed 25 534 25 534  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 145 610 145 610  

Võlad töövõtjatele 3 681 3 681  

Maksuvõlad 8 764 8 764 3

Muud võlad 7 740 7 740  

Kokku võlad ja ettemaksed 165 795 165 795  

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Nõuded Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Liikmetelt saadud tasud 0 108 451 -108 451 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

0 108 451 -108 451 0 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 60 000 90 000 -30 000 0 0

Keskkonnaministeerium 0 602 350 -602 350 0 0

Ettevõtluse Arendamise

Sihtasutus
0 30 000 -30 000 0 0

Archimedes SA 0 6 134 -6 134 0 0

SA Kodanikuühiskonna

Sihtkapita
0 1 000 -1 000 0 0

Coca Cola Fond 0 168 492 -206 238 37 746 0

Liikmetelt saadud tasud 0 34 575 -34 575 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

60 000 932 551 -910 297 37 746 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

60 000 1 041 002 -1 018 748 37 746 0
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 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Coca Cola Fond 37 746 178 811 -141 065 0 0

Välisministeerium 0 100 000 0 0 100 000

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital SA
0 4 904 -4 904 0 0

Europen Free Trade 0 25 000 0 0 25 000

Microsoft Estonia OÜ 0 33 333 -33 333 0 0

Tootjavastutusorganistatsioon

OÜ
0 2 000 -2 000 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

37 746 344 048 -181 302 0 125 000

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

37 746 344 048 -181 302 0 125 000

2018. aastal kajastas sihtasutus Coca Cola Fondi rahastusega projektile tehtud abikõlbulike kulutuste finantseeringut summas 37746 eurot

nõudena bilansis ning tegevuskulude finantseerimise tuluna tulemiaruandes. Nimetatud summa laekus 2019. aastal.

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 33 592 0  

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 0 108 451 7

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 40 727 28 763  

Tuluna kajastatud sihtfinantseerimine 181 302 910 297 7

Kokku annetused ja toetused 255 621 1 047 511  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2019 2018 Lisa nr

Rahaline annetus 255 621 1 047 511  

Kokku annetused ja toetused 255 621 1 047 511  

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Tulud reklaamteenustest 20 140 18 562

Tulud konsultatsiooniteenustest 0 350

Tulud osavõtutasudest 5 400 800

Muud  müügitulud 2 485 1 380

Kokku tulu ettevõtlusest 28 025 21 092
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Kommunikatsiooni- ja turunduskulud 22 033 142 522

IT ja infosüsteemide kulud 77 404 365 697

Konverentside korralduskulud 0 94 047

Transpordi- ja reisikulud 0 20 737

Projektide juhtimise töötasude kulud 23 256 71 213 13

Projektide juhtimise ja korralduskulud 109 560 133 005

Administreerimiskulud 32 208 54 597

Muud projektipõhised kulud 921 19 888

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
265 382 901 706  

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Eesti Rahvusringhääling 0 33 018

SA Citizen OS 1 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 1 33 018

2019.aastal toimus 1 eurone sissemakse SA Citizen OS kapitali. Sihtasutus loeb seda sissemakset toetuseks, sest sihtasutusel Teeme Ära

puudub SA Citizen OS üle igasugune kontroll või muud moodi oluline mõju, ei ole võimalust teostada hääleõiguslikke tegevusi ning suunata

otsuseid. 

2018.aastal tegi sihtasutus sihtotstarbelise toetuse Eesti Rahvusringhäälingule "World Cleanup Day 2018"  otseülekande ja salvestuse

tootmise tootmiseks. Ürituse otseülekanne ja salvestus toodeti vahemikus 14.09.-16.09.2018.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 164 183

Koolituskulud 190 2 670

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 511

Posti- ja saatekulud 17 610 8 769

Juhtimis-ja korralduskulud 0 9 625

Turunduskulud 0 11 892

Reisikulud 681 59 111

IT kulud 956 66 231

Juriidilised kulud 219 0

Muud 3 890 4 225

Kokku mitmesugused tegevuskulud 23 710 163 217
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Palgakulu 22 194 54 282  

Sotsiaalmaksud 7 429 18 100  

Kokku tööjõukulud 29 623 72 382  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
23 256 71 213 10

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3  

2018. aastal on kogu tööjõukulust 1169 eurot kajastatud tulemiaruandes tööjõukuluna ning 71213 eurot sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna.

2019.aastal on kogu tööjõukuludest 6367 eurot kajastatud tulemiaruandes tööjõukuluna, 23256 eurot sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna.

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 201 320 0 91 610

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 510 1 682 1 000

Laenud

2019 Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Intressimäär Alusvaluuta

Asutajad ja liikmed  

Asutajad 118 120 6 800 0% EUR
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2018 Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Intressimäär Alusvaluuta

Asutajad ja liikmed  

Asutajad 46 450 56 450 0% EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Asutajad ja liikmed 7 620 30 450

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 23 256 19 139

Asutajatelt saadud toetused: 2018. aastal 143031 eurot; 2019.aastal 33592 eurot.

Nõuded seotud osapooltele on majanduskulude avansid. 

Vt lisa 2.

Saadud laenud on intressita.

Sihtasutuse juhtkonna lepingutes puuduvad lahkumishüvitised, mistõttu puudub ka lepingutest tulenev rahaline mõju.

Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aasta alguses kinnitati uue koroonaviiruse (Covid-19) olemasolu ja praeguseks on see levinud üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse,

põhjustades probleeme ettevõtetele ja majandustegevusele. 

Teeme Ära Sihtasutuse majandustegevust ei ole Covid-19 levik seni oluliselt mõjutanud.

Projektitoetused on laekunud plaanipäraselt, mistõttu oleme ka kõik projektitegevused planeeritud mahus ellu viinud. Ära jäänud

rahvusvahelised kohtumised ning kohapealsed koolitused asendati virtuaalsetega, mis võimaldas reisikuludest ülejäänud ressursid

suunata täiendavate sisuliste projektitegevuste elluviimisesse. 

Sihtasutuse juhatuse hinnangul ei tohiks Covid-19 ka edaspidi meie tegevust oluliselt mõjutada, kuna meil on mitmeaastased projektilepingud

ning pikaajalised rahvusvahelised koostööpartnerid, kellele suunatud tegevuste elluviimist kavatseme planeeritud mahus jätkata.

Lisa 16 Tegevuse jätkuvusest

 

Sihtasutuse lühiajalised kohustused ületavad seisuga 31. detsember 2019 sihtasutuse käibevara summas 76 330 eurot. Sihtasutuse 

raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes sihtasutuse tegevuse jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital 

seisuga 31. detsember 2019 sihtasutusele majandusraskusi ega põhjusta maksejõuetust. Sihtasutuse juhatus on koostanud tulevase 12kuulise 

perioodi rahavoogude prognoosi, mille põhjal suudab sihtasutus juhatuse hinnangul kaheteistkümne kuu jooksul aruande kinnitamisest tegevust 

jätkata. 2020. aastal on saadud täiendavat rahastust ning sõlmitud siduvaid kokkuleppeid finantseerimiseks summas 570 tuhat eurot, mis 

võimaldab lühiajaliste kohustuste täitmist. Lisaks tehakse igapäevaselt tööd täiendavate ressursside leidmiseks ning suurendatakse teenuste 

mahtu, mis võimaldab lühiajaliste kohustuste täitmist. Nimetatud rahaliste ressursside ning teenuste mahu suurendamine mittepiisavas ulatuses 

põhjustavad märkimisväärse ebakindluse. 

Juhatus jälgib ja hindab sihtasutuse majanduslikku olukorda pidevalt ning usub, et eeltoodud rahastused ja kulude kontroll on piisavad meetmed, 

et tagada sihtasutuse tegevuse jätkumine. Juhatuse arvamus põhineb majandusaasta aastaaruande allkirjastamise ajal olemasolevale teabele, 

kuid tulevaste sündmuste mõju sihtasutuse edaspidisele tegevusele võib erineda juhtkonna hinnangust.
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Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.12.2020

Teeme Ära Sihtasutus (registrikood: 90010442) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MERILI VARES Juhatuse liige 29.12.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Teeme Ära SA nõukogule

Oleme üle vaadanud kaasneva Teeme Ära SA (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2019,

tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, ning

raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning

sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta

raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte kaasneva raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise

ülevaatuse töövõttude standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) „Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus“. ISRE (Eesti)

2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas tehtud auditi käigus

läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me selle raamatupidamise aastaaruande kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis paneks meid uskuma, et kaasnev raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit 31. detsembri 2019 seisuga ning sihtasutuse finantstulemust ja rahavoogusid sellel

kuupäeval lõppenud majandusaastal kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu asjaolule, et seisuga 31. detsember 2019 ületavad lühiajalised kohustused käibevara 76 330 euro võrra. Sihtasutuse

tegevuse jätkuvus on otseses sõltuvuses projektipõhisest sihtfinantseerimisest. Juhtkond on avalikustanud oma tegevusplaani sihtasutuse

tegevuse jätkuvuse tagamiseks raamatupidamise aastaaruande lisas 16. Need tingimused, lisaks muudele lisas 16 kirjeldatud asjaoludele,

indikeerivad olulise ebakindluse eksisteerimist sihtasutuse tegevuse jätkuvuse osas. Nimetatud asjaolu rõhutamine ei kujuta endast märkust

meie arvamuse osas.

Lauri Past

Vandeaudiitor, litsents nr 567

Janno Hermanson

Vandeaudiitor, litsents nr 570

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

29. detsember 2020



Audiitorite digitaalallkirjad
Teeme Ära Sihtasutus (registrikood: 90010442) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LAURI PAST Vandeaudiitor 29.12.2020

JANNO HERMANSON Vandeaudiitor 29.12.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5105056

E-posti aadress merili.vares@letsdoitworld.org


