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Tegevusaruanne 
 
Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutuse eesmärgiks (TÜÜSA) on toetada Tartu 
üliõpilaskonna tegevusi. 
 
Põhitegevus 
 
Sihtasutus alustas majandustegevust 01.06.2001 a. TÜÜSA teenib peamise tulu Tartu Ülikooli 
meenete müügist.  
Täiendavaks tegevuseks on Tartu Ülikooli sõrmuste ja teklite müügi korraldamine. 2017 a. on 
Tartu Ülikooli meeneid pakutud nii ülikooli siseselt kui ka väljapoole.  
 
Lisaks veab TÜÜSA Tartus OLE ROHKEM liikumist. Arendame ja toetame Tartus tegutsevaid 
tudengeid koondavaid organisatsioone selleks, et nad oleksid võimelised paremini pakkuma 
oma liikmetele praktilisi kogemusi ning ülekantavaid oskuseid. Teiseks tegeleme erinevate 
kommunikatsioonitegevustega selleks, et suunata tudengeid nendesse organisatsioonidesse 
kogemusi saama. 

Teeme antud tegevusi, kuna tahame muuta Tartut tudengitele üheks maailma kõige 
arendavamaks paigaks, kuhu tulles on kõigil üliõpilastel võimalik juba ülikooli ajal saada kõik 
vajalikud kogemused selleks, et pärast koolist lahkumist olla valmis sisenema tööturule, 
alustama oma ettevõttega või olla äärmiselt edukas eestvedaja mõnes muus valdkonnas.  
 
Olulised sündmused majandusaastal 
11.02.2017 toimus Arenguprogrammi motivatsioonikonverents, kus koolitati ja motiveeriti 
tudengiorganisatsioonide juhatusi. Osalejaid umbes 50. 
 
01.03.2017 toimus Koostöövõrgustiku V ümarlaud, kus arutati võrgustikuüleste teemade üle. 
Osalejaid umbes 60. 
 
18.-19.03.2017 toimus TÜÜSA vabatahtlike väljasõit, kus korraldasime organisatsiooni töö 
efektiivsuse tõstmise eesmärgil meie vabatahtlikele erinevaid koolitusi. Osalejaid 30.  
 
22.03.2017 osalesime Tartu Ülikooli avatud uste päeval, tutvustasime tulevastele tudengitele 
Tartu (Ülikooli) võimalusi. Huvitundjaid umbes 200.  
 
08.04.2017 toimus Arenguprogrammi motivatsioonikonvernts, kus koolitati ja motiveeriti 
tudengiorganisatsioonide juhatusi. Osalejaid umbes 50.  
 
28.04.2017 toimus OLE ROHKEM auhinnagala, millega tunnustati ja tänati aktiivseid 
tudengeid ja nende toetajaid viimase aasta jooksul ühiskonna heaks tehtud töö eest. Osalejaid 
umbes 250.  
 
26.05.2017 toimus TÜÜSA liikmete aastalõpuüritus, kus tänati kõiki vabatahtlike nende tehtud 
töö eest. Osales u 30 inimest.  



19.-20.08.2017 toimus võrgustiku aastakonverents. Konverentsil koolitasime, jagasime 
kogemusi võrgustiku organisatsioonide vahel ning panime paika võrgustiku 2017-2018 hooaja 
plaanid. Osalejaid u 70. 
 
Septembri alguses 2017 jagasime kõigile Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli tudengitele 
rebaskotid, milles leidus kõik vajalik värskele tudengile. Kottide saajaid u 3000.  
 
Septembri alguses 2017 tegime mitmeid loengukülastusi, et propageerida OLE ROHKEM 
elustiili, tudengimessi ja tudengiorganisatisioone. Külastatud tudengeid umbes 800.  
 
6.09.2017 toimus OLE ROHKEM tudengimess Tartu Raekoja platsil. Messil said enda ja oma 
tegevust tutvustada 33 Tartus tegutsevat tudengiorganisatsiooni. Messi külastajaid u 4000.  
 
12.09.2017 osalesime Maaülikooli korraldatud messil, kus tutvustasime samuti 
tudengiorganisatsioonide võimalusi Tartus. Osalejaid u 150.  
 
23.09.2017 korraldasime koos Ülikooli Kultuuriklubiga Tudengiorganisatsioonide Olümpiat, 
et propageerida tervislikku eluviisi. Osales umbes 50 inimest.  
 
30.09.2017 toimus uute organisatsiooni liikmete jaoks sisekonverents, kus saadi paremini 
tuttavaks meie organisatsiooniga. Osalejaid umbes 30.  
 
7.-8.10.2017 toimus Arenguprogrammi baaskoolitus, kus pandi alus 2017-2018 hooajale. 
Toimusid mitmed koolitused tudenigorganisatsioonide juhtkondadele. Osales u 70 inimest.  
 
14.-15.10.2017 toimus TÜÜSA vabatahtlike väljasõit, kus koolitasime liikmeid, et 
organisatsiooni strateegilisemalt juhtida. Osalejaid u 30. 
 
26.10.2017 korraldasime koostöös Korp! Rotaliaga võrgustiku siseüritust, suurendamaks 
sotsiaalseid suhteid võrgustikus. Osalejaid umbes 150.  
 
01.11.2017 toimus Koostöövõrgustiku Ümarlaud, kus arutati sügise tegevusi ja muid 
võrgustikuüleseid teemasid. Osales u 80 inimest.  
 
25.11.2017 toimus Arenguprogrammi I konverents, kus koolitati ja motiveeriti Tartu 
tudengiorganisatsioonide juhtkondi. Osalejaid u 70.  
 
01.12.2017 seoses Rahvusülikooli aastapäeva pidustustega korraldas TÜÜSA Rahvusülikooli 
balli ning aitas koordineerida Tõrvikurongkäiku. Ball oli kaheosaline: ball algas kontserdiga, 
kus esinesid erinevad Tartu Ülikooli koosseisud ja peeti pidulikke kõnesid. Sellele osale järgnes 
traditsioonile ball. Ballil osales umbes 600 inimest.  
 



08.12.2016 toimus sTARTUp Day, mille korralduses olime partneriks. Üritusel korraldasime 
ettevõtete messi, kus tudengitel oli võimalik suhelda umbes 20 erineva ettevõttega selleks, et 
leida endale kas praktika- või töökohti. Üritusel osales umbes 3500 inimest.  
 
Terve aasta oleme välja andnud OLE ROHKEM ajakirja, et tuua meie tudengkonnas esile 
aktiivseid tudengeid, inspireerivad üritusi, arendavaid organisatsioone ja muud huvitavat.  
 
 
Organisatsioon ja juhtimine 
 
Sihtasutuse kõrgeimaks juhtimisorganiks on nõukogu. Sihtasutust juhib ja esindab juhatus. 
Sihtasutuse nõukogu on 6-liikmeline (põhikirja järgi kuni 7 liiget) ja juhatus 1-liikmeline. 
Nõukogu liikmeteks on võimalusel kaks Tartu ülikooli töötajat, üks Tartu Linnavalitsuse 
töötaja, kaks ettevõtjat ning kaks aktiivset (tudengiorganisatsioonide töös osalenud) tudengit. 
Sihtasutuse juhatuse liikmeks on Karoli Noor (alates 15.10.2017 – 15.10.2020), 2017. aasta 
alguses oli juhatuse liikmeteks ka Mirell Prosa ja Katrin Tiirman. Töötajate arv 2017 aastal oli 
13. Juhatuse liikme tasud ning töötajate palgakulu 2017 aastal olid kokku 33630,24 eurot 
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuta. 
 
Finantsnäitajad   

   
Käibe kasv müügitulu -müügitulu    

Tulemi kasv puhastulem 2017-puhastulem 2016   

Maksevõime kordaja käibevara-varud  / lühiajalised kohustused   

Võlakordaja kohustused/varade maksumus   

   

   
Finantssuhtarvud   

   
  2017 2016 

Käibe kasv  2894 14646 

Tulemi kasv  -19706 -8997 

Maksevõime kordaja 2,89 3,87 

Võlakordaja  0,22 0,16 

   

   
Tulud 2017.aastal:   

   
Tulud  103807   

sh tulu ettevõtlusest 101980 98,24% 

sh muud tulud 1826 1,76% 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 25 929 35 073 2

Nõuded ja ettemaksed 4 251 4 587 3

Varud 14 808 19 732 4

Kokku käibevarad 44 988 59 392  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 780 1 617 6

Kokku põhivarad 780 1 617  

Kokku varad 45 768 61 009  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 10 428 8 251 7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 2 057 9

Kokku lühiajalised kohustised 10 428 10 308  

Kokku kohustised 10 428 10 308  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 128 128  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 50 573 46 228  

Aruandeaasta tulem -15 361 4 345  

Kokku netovara 35 340 50 701  

Kokku kohustised ja netovara 45 768 61 009  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 826 15 586 10

Tulu ettevõtlusest 101 980 99 086 11

Muud tulud 1 0  

Kokku tulud 103 807 114 672  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 825 -14 562 12

Jagatud annetused ja toetused 0 -1 024 13

Mitmesugused tegevuskulud -71 610 -67 344 14

Tööjõukulud -44 882 -26 554 15

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -837 -828 6

Muud kulud -17 -18  

Kokku kulud -119 171 -110 330  

Põhitegevuse tulem -15 364 4 342  

Intressitulud 3 3  

Aruandeaasta tulem -15 361 4 345  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -15 364 4 342  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 837 828 6

Muud korrigeerimised -3 157 0 9

Kokku korrigeerimised -2 320 828  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 336 -1 460 3

Varude muutus 4 924 -5 632 4

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 177 1 950 7

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 100 -3 414  

Kokku rahavood põhitegevusest -9 147 -3 386  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 3 3  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 3  

Kokku rahavood -9 144 -3 383  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 073 38 456 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -9 144 -3 383  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 25 929 35 073 2



10

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 128 46 228 46 356

Aruandeaasta tulem 4 345 4 345

31.12.2016 128 50 573 50 701

Aruandeaasta tulem -15 361 -15 361

31.12.2017 128 35 212 35 340
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA 2017.a raamatupidamise aastaaruanne vastab Eesti finantsaruandluse standardile ja kajastab õiglaselt

raamatupidamiskohuslase finantsseisundit,-tulemust ning avaldatakse asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni. Finantsarvestuse

korraldamine ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standartiga

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

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Mittetulundusühingu tulude-kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise toimkonna

juhendis nr.14 toodud sihtasutuse ja mittetulundusühigutele soovitatava tulude-kulude aruande alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on

koostatud Eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse panga arvelduskontodel ja kassas olevat raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid. Raha on bilansis hinnatud

õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse igapäevase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi

nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta

eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus

on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on

vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud kajastatakse bilansis

soetusmaksumuses. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 600 eurost. 

Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses,

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kulumi arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit, lähtudes üldjuhul järgmisest eeldatavast kasutuseast: vara on hakatud amortiseerima

alates hetkest, mil see on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    600 eurot

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele,viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) 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 finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
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Annetused ja toetused

Saadud toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

* Mittesihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on

praktiliselt kindel.

* Sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset

kulutused,mille kompenseerimiseks toetused mõeldud.

* Toetust, mis on mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega,

ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid toetuseid kajastatakse tuluna hetkel,mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud toetus kajastatakse tulude-kulude

aruandes tuluna. Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud

kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

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

lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Tartu

Ülikooli Üliõpilaskonna SA seotud osapoolteks loetakse juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähikondlasi ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Swedbank 25 692 32 659

Kassa 93 2 361

LHV Pank 144 53

Kokku raha 25 929 35 073
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 251 4 251

Ostjatelt laekumata

arved
4 251 4 251

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 251 4 251

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 587 4 587

Ostjatelt laekumata

arved
4 587 4 587

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 587 4 587

Lisa 4 Varud
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Müügiks ostetud kaubad 14 808 19 732

Kokku varud 14 808 19 732

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 742 55

Üksikisiku tulumaks 685 512

Sotsiaalmaks 1 284 928

Kohustuslik kogumispension 68 54

Töötuskindlustusmaksed 65 46

Ettemaksukonto jääk 0  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 844 1 595



14

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2015  

Soetusmaksumus 2 535 2 535

Akumuleeritud kulum -90 -90

Jääkmaksumus 2 445 2 445

  

Amortisatsioonikulu -828 -828

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 2 535 2 535

Akumuleeritud kulum -918 -918

Jääkmaksumus 1 617 1 617

  

Amortisatsioonikulu -837 -837

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 2 535 2 535

Akumuleeritud kulum -1 755 -1 755

Jääkmaksumus 780 780

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 545 4 545  

Võlad töövõtjatele 1 787 1 787 8

Maksuvõlad 2 844 2 844 5

Saadud ettemaksed 1 047 1 047  

Võlad aruandvatele 205 205  

Kokku võlad ja ettemaksed 10 428 10 428  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 5 485 5 485  

Võlad töövõtjatele 1 060 1 060 8

Maksuvõlad 1 595 1 595 5

Saadud ettemaksed 111 111  

Kokku võlad ja ettemaksed 8 251 8 251  
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Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Töötasude kohustis 1 031 0

Puhkusetasude kohustis 756 1 060

Kokku võlad töövõtjatele 1 787 1 060

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA 4 647 5 407 -8 723 1 331

Nepali toetusfond 824 200 -1 024 0

Tartu Linnavalitsus 0 6 565 -5 839 726

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
5 471 12 172 -15 586 2 057

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
5 471 12 172 -15 586 2 057

 

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA 1 331 -1 331 0

Tartu Linnavalitsus 726 1 100 -1 826 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
2 057 1 100 -1 331 -1 826 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
2 057 1 100 -1 331 -1 826 0

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 826 14 562

Sihtfinantseerimine Nepali toetusfond 0 1 024

Kokku annetused ja toetused 1 826 15 586
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Tulud piletite müügist 4 669 7 154

Tulud TÜ sõrmuste müügist 2 199 4 222

Tulud teenuste müügist 8 333 10 973

Tulud meenete müügist 44 830 51 366

Muud ettevõtluse tulud 2 106 0

Tulud teklite müügist 920 1 619

Reklaamitulud 38 923 23 752

Kokku tulu ettevõtlusest 101 980 99 086

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Müügi eesmärgil ostetud teenused 0 6 805

Uurimis- ja arengukulud 0 1 667

Tööjõukulud 0 428

Reklaamikulud 0 4 274

Ürituste korraldamise kulud 1 825 0

Muud 0 1 388

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
1 825 14 562

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Jagatud annetused 0 1 024

Kokku jagatud annetused ja toetused 0 1 024
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Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Üür ja rent 5 040 2 037

Energia 377 283

Kütus 377 283

Mitmesugused bürookulud 708 1 863

Koolituskulud 0 1 178

Müüdud kauba ja teenuste kulu 37 162 37 877

Raamatupidamisteenus 3 716 3 291

Tellitud teenustööd 604 16 464

Auditi kulud 1 000 1 000

Kulutused reklaamile 493 1 607

Panga teenustasud 407 358

Jooksvad majanduskulud 612 406

Lootusetud debitoorsed võlad 101 0

Ürituste korralduskulud 21 390 0

Muud 0 980

Kokku mitmesugused tegevuskulud 71 610 67 344

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 33 630 20 150

Sotsiaalmaksud 11 252 6 832

Kokku tööjõukulud 44 882 26 982

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 428

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 4

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 



18

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus 2017. a. majandusaasta aruanne

2016 Ostud Müügid

Tegev- ja

kõrgem

juhtkond ning

olulise

osalusega

eraisikust

omanikud

ning nende

valitseva või

olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

358 23

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 14 983 13 941
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning tulemiaruannet,

rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,

on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta

aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond

peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda

välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see

kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse

oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk

on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui

avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased

sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas

mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vilja Kübar

Vandeaudiitori number 276

Audiitorbüroo Fides OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 234
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