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Sihtasutus AUTISTIKA 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Sissejuhatus
Sihtasutus Autistika asutati aprillis 2014 ja eesmärgiga töötada välja ja rakendada erihoolekande teenus (edaspidi teenus) igapäevaelu toetamiseks mõõduka,

raske või sügava intellektipuude ja autismispektrihäirega täiskasvanutele, kes väljendavad end sageli läbi raskesti mõistetava käitumise, mis omakorda võib

kulmineeruda äärmuslikuks kahjustavaks käitumiseks (karjumine, löömine, peksmine, põgenemine, endasse sulgumine, enese vigastamine, esemete lõhkumine

jne) (edaspidi teenuse sihtgrupp või noored). Intellektipuue ja autism on seisund, mida ei ole võimalik ravida.

 

Arvestades nimetatud diagnoosi eripära, vajavad nad spetsiifilist ja just nende erivajadustest lähtuvat teenust, mille väljatöötamisega on SA Autistika oma

tegutsemise aja algusest tegelenud. Kuna Eestis puudus siiani vastav kirjeldatud ja rakendatud teenus, tuli see SA Autistika praktika põhjal välja töötada.

Kuna reaalne vajadus oli vähemalt 7 tundi päevas teenuse pakkumist, asutati septembris 2014 Tallinna linnalt eraldatud ruumides Autistika keskus ja hakati

teenust pakkuma esialgu katseprojekti raames neljale noorele.

 

Teenuse väljatöötamisega alustati aga juba septembris 2013. Koostööd on tehtud Heateo SA, MTÜ HENK, Tallinna linna, sotsiaalministeeriumi ja

sotsiaalkindlustusametiga.

 

Kolme aastase järjepideva töö tulemusena ja paljude panustajate kaasabil ja koostöös erinevate osapooltega sai võimalikuks, et 22.12.2016 võttis Vabariigi

Valitsus vastu määruse, mis sätestab riikliku rahastuse teenuse sihtgrupile 1. jaanuarist 2017 aastast.

 

Ülevaade keskuse noortest
Tegevusloa taotlesime ja saime ekspertide soovitusele toetudes kuuele noorele. 2016 aasta jooksul pakkusimegi teenust kuuele noorele vanuses 18–29.

 

Toimus uue noore harjutamine keskusega, uute olukordade ja võõraste inimestega. Juba teenusel olnud noored kohanesid omakorda uue kaaslasega.

Saavutati eesmärk, mil üks tegevusjuhendaja juhendas korraga kahte noort.

 

Aasta jooksul on noored kohanenud ja tunnevad end keskuses turvaliselt. Noored õppisid iseteenindust, lihtsamaid kodutöid, osalesid igapäevaselt

tööharjutustel, samuti käisime nendega keskusest väljas, et harjutada neid võõraste inimeste, tavapärasest erineva keskkonna ning uute situatsioonidega toime

tulema.

 

Suvel olime oma noortega valmis uueks väljakutseks – sõitsime keskusest 100 km kaugusele külla, Hollandi ekspertide Rini Blankers`i ja Cees Hage poolt

spetsiaalselt puuetega inimestele loodud Meelte Aeda. Tänu keskuses saavutatud enesekindlusele ja turvatundele said noored üle mitmete aastate taas

võimaluse vanemateta kodust kaugemal käia. Ka töötajad tutvusid meelte- ja tunnete aiaga ning said ideid tulevikuks.

 

Oluline on märkida, et terve Sihtasutuse AUTISTIKA tegutsemisaja jooksul ei ole olnud vaja kiirabi või politsei poolset sekkumist mistahes olukordadega

(äärmusliku kahjustava käitumisega) toimetulekuks.

 

Dokumentatsioon
2016 a jaanuar – märts viis sotsiaalkindlustusamet Sihtasutuse AUTISTIKA keskuses läbi riikliku järelevalve. Oli meeldiv koostöö, meile anti näpunäiteid

teenuse kooskõlastamiseks üldise seadusandlusega.

 

Keskkond
Füüsiline keskkond

Keskus kasutab Tallinna Linnavalitsuse poolt eraldatud ruume. Ruumidega seotud kulud, side- ja turvateenused katab Tallinna linn. Hea koostöö on kestnud

juba kolm tegutsemisaastat.

Ruumid sisustati ja kohandati vabatahtlike toel. Ruumi jaotus ja mööbli paigutus, ruumide, kohtade, esemete märgistamine tehti ekspertide nõuannete järgi, et

tagada noortele selgus ning orientatsioon keskkonnas. Oluline oli arvestada autismispektrihäire puhul ka meeletajuhäireid: nt ülitundlikkus/alatundlikkus, mis

võivad sageli ka ootamatult vahelduda. Selgitasime välja sobivad värvid, materjalid, menüü, helitausta jpm. Oleme püüdnud hoida oma füüsilise keskkonna

lihtsa, turvalise ja võimalikult muutumatuna. Sellest on olnud abi noorte end turvalisena tundmisel.

 

Sotsiaalne keskkond (suhtlusvahendid)

Töötasime välja ja rakendasime kõigi töötajate poolt selgelt sõnastatud ühemõttelisi juhised ja juhendamist. Täiendasime piktogrammide kogu, (lisaks pildid,

fotod, esemed jm vajalik). Oluline on äärmusliku kahjustavat käitumist ennetav juhendamine – selleks on oluline raskesti mõistetavas käitumises ilmnevate

ohumärkide märkamine ja ennetav juhendamine, sest noored ei oska väljendada oma soove, pingeid, emotsioone. Harjutasime konkreetsetes sotsiaalsetes

situatsioonides toimetulekut. Samuti pakkusime noortele tavapärasest rutiinist erinevat suhtlusvõimalust. Julgesime lubada enda juurde erilisi külalisi –

Jazzkaare raames tulid muusikud, Roald Johannson saatetiimiga, TTV koos Eestis tuntud lauljatega ja paljud teised heatahtlikud huvilised ja ka ametnikud.
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2016-nda aasta eesmärkideks olid:

sensoorse integratsiooniks vajalike vahendite soetamine ja kasutusele võtmine teraapia eesmärgil – alustasime enda
koolitamisega sensoorse integratsiooni valdkonnas kaasates tuntud ja tunnustatud tegevusterapeudi Janika Savolaineni ning
jõudsime esimeste katsetusteni. Edaspidi loodame kiiremaid edusamme tänu lisandunud töötajatele ning uuele
töökorraldusele.

võimaliku koostöö algatamine Tallinna Linnavalitsusega ruumide koristusteenuse saamiseks. (Praeguseni
on koristamine ja toitlustamine lahendatud vabatahtlike ja töötajate abil) – 2016 muutusi ei olnud,
tegeleme koristamisega ise ning vabatahtlike abiga.

Personal
2015 aastal alustanud töötajad on leidnud endas jõudu ja innustust siin jätkuvalt töötada ning
soovivad ka edaspidi keskusega koos areneda ja sinna panustada. See on oluline, kuna nimetatud
sihtrühmaga töötamise kogemust ei ole võimalik mujal Eestis praktiseerida. Kogemusi on
võimalik omandada ainult Autistika keskuses.
 

2016-nda aasta eesmärkideks olid:

1. üks tegevusjuhendaja tegeleb kahe noorega.

2. Võimaluste väljatöötamine, et ennetada töötajaskonna läbipõlemist.

 

2017-nda aasta algusega võime tõdeda, et 1. eesmärk on täidetud ja 2. eesmärgi saavutamiseks oleme andnud võimaluse töötajatele tegeleda huvidega nii, et

tööaeg seda võimaldaks – nt on üks töötaja alustanud muusikateraapia õpinguid. Samuti on võimalik saada soovi korral vaba päev.

 

Koolitus
2016 aastal toimusid jätkuvalt regulaarsed (iga kuu) koolitused MTÜ HENK käitumisekspertide juhendamisel. Alustasime koostööd ka Verge Eesti

meeskonnaga. Tegemist on ainulaadse koolitusfirmaga, kes õpetab ja treenib sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas rakendatavat verge-metoodikat e kuidas toime

tulla agressiivse käitumisega erinevates olukordades.

 

Regulaarse koolitusvajaduse tingib praktiliste kogemuste puudumine (Eestis ei ole asutust, kus saaks õppida või kogemusi omandada vastava sihtrühmaga

tegelemiseks), töötajate vähene kogemus ja sihtrühma eripära. Noortel sagedasti esinev raskesti mõistetav ja äärmuslik kahjustav käitumine, selle analüüsimise

vajalikkus meeskonnas ning üheskoos tehtavad kokkulepped.

Tänu keskuses toimuvatele süstemaatilistele koolitustele, ühistele juhtumianalüüsidele ja koostööle on töötajad arenenud tugevaks meeskonnaks, oskame

rakendada kaasaegseid ennetus- ja sekkumismeetodeid.

 

Annetajad ja toetajad
Sihtasutus AUTISTIKA tegevus 2016 aastal nii nagu kahel eelnevalgi aastal, oli võimalik ainult tänu annetajatele ja toetajatele.

2016 a märtsikuus olid meie Sihtasutus AUTISTIKA rahalised vahendid otsas ning tegevuse jätkamine ei oleks olnud võimalik. Tänu eraisikust suurannetajale

saime tegevust jätkata kuni aasta lõpuni. Püsiannetusena laekus kuus umbes 200 eurot.

Kõik abiteenused, nagu juriidiline nõustamine, raamatupidamine, IT-tugi, toidu varumine ja valmistamine, koristamine, pisiremonditööd, tõlketööd, tehti

jätkuvalt vabatahtlike tööna – mis oli samuti teenuse toimimiseks ülivajalik.

2016 a jätkus pidev koostöö Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendusega, Swedbank`iga. Tänu Soomest saadud toiduabile püsis keskuse päeva toidurahahind

3 eurot. Lisandus ka uusi toetajaid: n Sisustusekspert OÜ – tänu kellele saime uued köögikapid ja omahinnaga köögitehnika.

Meediakajastus, tunnustused
Oleme lubanud oma keskusesse külalisi, et näidata end ning pakkuda oma noortele tavapärasest erinevat suhtlusvõimalust ja rikastada seeläbi nende maailma.

 

Sihtasutus AUTISTIKA on pälvinud kajastamist nii trükimeedias kui ta televisioonis: keskuse tööd on kajastanud ajakiri Puutepunktid, Kanal2`e „Roaldi

nädal“ saates „Elu autismiga“. Aasta lõpus käivitas Tallinna TV heategevusprojekti „Aitäh Elule“, mis kogus annetusi Autistika keskuse arengu heaks. Tänu

meediakajastusele saime tähelepanu oma tegemistele ja probleemi olemasolule. Lisaks saime uusi toetajaid ja abilisi. Samas jõudis meieni ka uusi abivajajad.

Tallinna TV heategevusprojekt „Aitäh Elule“ täitis kahte eesmärki:

Tutvustas intellektipuude ja autismispektrihäirega täiskasvanute ning nende perede elu

Kogus annetusi keskusele, et kogu personaliga sõita kogemusi saama Hollandisse
 

Lisaks eeltoodule kajastas meie teenuse arengut üksikasjalikult eriala ajakiri „Sotsiaaltöö“ nr.1/2016, kust
võib lugeda eelneva teenusedisaini reaalses elus tööle hakkamisest.
 



5

Sihtasutus AUTISTIKA 2016. a. majandusaasta aruanne

2016 a veebruaris andis erivajadustega inimeste õiguste eest heaseisev ja nende eluolu kajastav ajakiri
„Puutepunktid“ medali Autistika keskuse rajajale Sirje Nordenile.
 

Suurimaks tunnustuseks meile võib lugeda Aadu Luukase SA missioonipreemia nominendiks saamist 6.
detsembril 2016. Sellega kaasnes ka rahaline preemia 6400.-€, mis ootab kasutamist järgmisel perioodil.
 

Uus erihoolekande teenus – igapäevaelu toetamiseks raske ja sügava puudega
autismispektrihäirega täiskasvanule – muudeti seaduslikuks aasta lõpus
2015 a lõppes Heateo SA korraldatud sotsiaalse innovatsiooni ja teenusedisaini piloot-programm, mille
läbis ka Sihtasutus AUTISTIKA. Kõik programmis valminud töölehed ja dokumendid: (teenuse sisu
kirjeldus ning kinnituseks keskusest saadud kogemused) edastasime sotsiaalministeeriumile, et
autistlikele täiskasvanutele välja arendatud teenus jõuaks seaduseni.
 

2016 a võimaldas sotsiaalministeerium meile praktikandi, kes aitas teenuse hinna välja arvutada, s.t
kaardistas ja leidis hinna kõigile teenuse toimimiseks vajalikele komponentidele.
 

Muud tegevused
2016 a jätkusid ümarlauad sotsiaalministeeriumis. Sihtasutus AUTISTIKA juhataja on läbi viinud
koolitusi-kogemuste jagamise päevi, et tutvustada huvilistele Sihtasutuse AUTISTIKA tegevust ja anda
edasi saadud kogemusi.
 

2016 aasta tegevuse kokkuvõte
Kogu 2016 aasta jooksul oli vaatamata riikliku rahastuse puudumisele tagatud pidev teenuse pakkumine
(E-R kella 8:30 – 16:00).
Meie suurimaks eesmärgiks olnud teenuse seadustamine on tehtud – 22.12.2016 võttis Vabariigi Valitsus
vastu määruse, mis sätestab riikliku rahastuse teenuse sihtgrupile 1. jaanuarist 2017 aastast.
 

Eesmärgid 2017 aastaks:

-Hinnata ja kirjeldada tööriskid. Loodame heale koostööle Tööinspektsiooni spetsialistidega.

-IT-lahendused ja vajalikud programmid

-Külastame Hollandi kolleege sarnastes keskustes kogemuste saamise eesmärgil

-Töötada välja uue tegevusjuhendaja koolitamiseks kõige tulemuslikumad meetodid
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 9 143 3 010 2

Nõuded ja ettemaksed 1 814 1 697 3

Kokku käibevarad 10 957 4 707  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 955 0 5

Kokku põhivarad 955 0  

Kokku varad 11 912 4 707  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 21 1 376 6

Kokku lühiajalised kohustised 21 1 376  

Kokku kohustised 21 1 376  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 331 3 184  

Aruandeaasta tulem 8 560 147  

Kokku netovara 11 891 3 331  

Kokku kohustised ja netovara 11 912 4 707  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 26 127 14 185 7

Tulu ettevõtlusest 35 933 28 553  

Muud tulud 6 400 0  

Kokku tulud 68 460 42 738  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -13 108 -10 149 8

Tööjõukulud -46 792 -32 442 9

Kokku kulud -59 900 -42 591  

Põhitegevuse tulem 8 560 147  

Aruandeaasta tulem 8 560 147  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 8 560 147  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -117 -256  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 355 319  

Kokku rahavood põhitegevusest 7 088 210  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-955 0 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -955 0  

Kokku rahavood 6 133 210  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 010 2 800 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 133 210  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 143 3 010 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 3 184 3 184

Aruandeaasta tulem 147 147

31.12.2015 3 331 3 331

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
3 331 3 331

Aruandeaasta tulem 8 560 8 560

31.12.2016 11 891 11 891
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus AUTISTIKA 2016 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis kirjel "Raha" ja rahavoogude aruandes arvelduskontodel olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse eesmärkide täitmise käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse eesmärkide täitmiseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 800 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

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

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    800

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu inventar ja IT seadmed 2,5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, maksuvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Mitmesugused  tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel

põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- tegev- ja kõrgem juhtkond

- sihtasutuse töötajad

- eelpool loetletud isikute lähikondlased
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskonto pangas 2 726 3 010

Sihtotstarbeline konto pangas 6 417 0

Kokku raha 9 143 3 010

Detsembris 2016 kuulutati Sihtautus AUTISTIKA  Aadu Luukase sihtasutuse missioonipreemia nominendiks, millega kaasnes preemia

6400 eurot. Preemiat kasutatakse 2017. aastal sihtasutuse arendamiseks.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 814 1 814

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 814 1 814

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 697 1 697

Ostjatelt laekumata

arved
1 697 1 697

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 697 1 697

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 392

Sotsiaalmaks 0 832

Kohustuslik kogumispension 0 58

Töötuskindlustusmaksed 0 60

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 1 342
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2015  

Soetusmaksumus 0 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 0 0 0

  

Ostud ja parendused 955 955 955

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 955 955 955

Akumuleeritud kulum 0 0 0

Jääkmaksumus 955 955 955

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 21 21

Kokku võlad ja ettemaksed 21 21

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 12 12

Maksuvõlad 1 342 1 342

Muud võlad 22 22

Kokku võlad ja ettemaksed 1 376 1 376

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 26 127 14 185

Kokku annetused ja toetused 26 127 14 185

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 26 127 14 185

Kokku annetused ja toetused 26 127 14 185



13

Sihtasutus AUTISTIKA 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Mitmesugused bürookulud 1 181 944

Lähetuskulud 200 0

Koolituskulud 4 647 3 210

Toitlustus 4 781 3 797

Auto kompensatsioon 1 127 958

Transporditeenused 375 299

Majapidamiskulud 630 696

Töövahendid 125 78

Muud 42 167

Kokku mitmesugused tegevuskulud 13 108 10 149

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 34 971 24 219

Sotsiaalmaksud 11 820 8 223

Kokku tööjõukulud 46 791 32 442

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 11 593 9 625



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.03.2017

Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIRJE NORDEN Juhatuse liige 10.03.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus AUTISTIKA nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus AUTISTIKA raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval

lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 13.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis

on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise 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 analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud

tõendusmaterjali hindamist.

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

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus AUTISTIKA finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mai Palmipuu

Vandeaudiitori number 384

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, Harju maakond, 11316

10.03.2017



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAI PALMIPUU Vandeaudiitor 10.03.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute

hoolekandeasutuste tegevus
87201 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 5113934

E-posti aadress autistid@gmail.com


