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Tegevusaruanne 
 
Sissejuhatus 
Sihtasutus AUTISTIKA asutati eraalgatuse korras 23.04.2014. a eesmärgiga välja töötada Eestis 
seni puudunud erihoolekande teenus intellektihäirega autismispektriga raskesti mõistetava ja 
äärmusliku kahjustava käitumisega täiskasvanule (edaspidi teenuse sihtgrupp või noored) ning 
väljatöötatud teenuse seadustamine. 
 
Missioon (seatud 2014. a) 
Välja arendada ja tagada erihoolekande teenuseliik autistlikule täiskasvanule ning vastava 
seaduse olemasolu. 
 
2016 a lõpus võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse, mis sätestab riikliku rahastuse teenuse 
sihtgrupile 1. jaanuarist 2017 aastast. 
 
Seega võib Sihtasutus AUTISTIKA  ühe eesmärgi lugeda täidetuks – igapäevaelu toetamise teenus 
intellektihäirega autistile on välja töötatud, juurutatud ja seadusesse kirjutatud.   
 
Tänu teenuse rahastusele on 2017 a jooksul lisandunud ka uusi teenusepakkujaid, kuid see ei ole 
piisav, et katta üle-eestiline vajadus. Teame ka, et meie noored vajavad kunagi ööpäevaringset 
teenust, sest nemad ei saa kunagi päris iseseisvaks –  nad vajavad juhendamist ja tugevdatud 
järelevalvet läbi elu. Ööpäevaringne teenus äärmusliku kahjustava käitumisega intellektipuudega 
autistile täna endiselt puudub. 
Autistika keskuses on aasta jooksul käinud nii tutvumas kui kogemusi saamas mitmed asutused ja 
kohalikud omavalitsused, sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti spetsialistid. Meid 
külastas sotsiaalkaitseminister, kes tutvus meie keskuse tegevusega. 
 
Oktoobris 2017 korraldas sotsiaalministeerium deinstitutsionaliseerimise teemalise Eesti Euroopa 
eesistumise konverentsi, mille raames toimus euroopaülese sotsiaalse kaasatuse võrgustiku töötuba 
liikmesriikide ministeeriumide ning teenusepakkujate esindajatele. Nimetatud konverentsi raames 
tegi ettekande Sihtasutus AUTISTIKA kogemuse põhjal Sirje Norden.  
 
Ülevaade keskuse noortest 
2017. a pakkusime teenust kokku seitsmele noorele vanuses 18 – 30. Aasta lõpus oli teenusel viis 
noort. Üks noor lahkus teenuselt aasta algul, teine aasta lõpul isiklikel põhjustel. 
 
Kõigi teenusel olnud noorte suurimateks edusammudeks peame nende omavahelise kontakti võtmist, 
oma soovide väljendamist. Mitmed olukorrad, mis varem tekitasid noortes paanikat ja hirmu 
(näiteks hilinenud invatransport, paratamatud muutused päevaplaanis, jms) toimisid  probleemideta. 
Tõsi, see on olnud pikk ja keeruline protsess, mil nad üksteisega harjusid ja omaks võtsid, kuid 
neile on võimalik õpetada üksteisega koosolemist ning toimetulekut muutustega. Kui üldjoontes on 
tagatud turvaline keskkond, teatud rutiinid ja teadlik juhendamine, tuleb noor edukalt toime mõne 
muutujaga teda ümbritsevas. 



Teiseks „töövõiduks“ loeme nende edusamme köögitoimingutes toiduvalmistamisel ja köögi 
koristustöödes. Noorele tuleb iga tegevus kohandada, astmestada, planeerida, sammhaaval selgeks 
õpetada; vajadusel korrata, korrigeerida, olemas olla, juhendada, vajadusel ka sekkuda. Tänu uutele 
selgeks õpetatud ja harjutatud oskustele oli noorte päev sisustaud asjalike ja vajalike töötegevustega, 
teisalt sõime tervislikult enda valitud ja valmistatud toitu.  
 
Keskus oli avatud E – R kella 9:00 – 16:00, seega  teenust pakkusime kuus keskmiselt 130 tundi. 
Keskuse personalile on suurimaks komplimendiks, et noored tulevad keskusesse heameele- ja 
ootusega ning vanemad saadavad oma „lapsed“ südamerahuga kodust ja enda kontrollalast välja. 
   
Personal 
2017. aastal võtsime tööle neli uut töötajat: üks põhitöötaja ning kolm asendusteenistujat, kellest 
üks lahkus peale teenistusaja lõppu ja teine nelja kuu möödudes. Väljaõppe periood on pikk, sest 
inimestel puudub kokkupuude autistidega, mistõttu ka arusaam nende maailmast, et neid vajalikul 
viisil toetada ja juhendada. Teenistusaeg saab läbi just siis, kui olulisemad teadmised on omandatud.  
 
Tänu lisandunud põhitöötajale, kellel oli eelnev erialane töökogemus, saime tööks uusi ideid, mida 
rakendasime ka igapäevaellu. 
 
Töötervishoid ja tööohutus 
2017. aastaks võetud suureks eesmärgiks oli hinnata ja kirjeldada tööriskid. Oleme 
erihoolekandeasutus, kes töötas välja erihoolekande teenuse keerulisele sihtrühmale, mistõttu ei 
olnud kelleltki eeskuju võtta riskide hindamisel. Ka koolitusfirmasid otsides ei leidnud me kohe 
sobilikku, sest selle valdkonnaga ei olnud enne keegi kokku puutunud.  Alustasime koostööd RA 
Koolitused OÜ-ga, kus töötavad suurte kogemustega oma ala professionaalid. Kõik sihtasutuse 
töötajad läbisid töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse, et osata näha,  hinnata, 
kaardistada ohte ning oma töös neid ennetada. Peale koolituse läbimist oli töötajate puhul tuntav 
oma töö ja tegevuste mõtestamine, olukordade märkamine ning teadvustamine, mis tuleb igati 
tervisele kasuks.  
  
Koolitused 
2017 aastal toimusid jätkuvalt regulaarsed koolitused MTÜ HENK ja Blanker-Hage v.o.f. 
käitumisekspertide juhendamisel, kes tegelevad raskesti mõistetava käitumise analüüsimise ja 
juhendamisega.  Verge Eesti meeskonnaga, kes õpetab ja treenib sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas 
rakendatavat verge-metoodikat e kuidas toime tulla agressiivse käitumisega erinevates olukordades 
ning seda mõlemale osapoolele turvaliselt. 
 
Kogemus-koolitusreis Hollandisse 
Tänu Aadu Luukase SA missioonipreemiale 2016 a lõpus ja Tallinna TV heategevusprojekti „Aitäh 
Elule“ kogutud annetustele, teisalt kauaaegsele partnerile Hollandis Blankers-Hage v.o.f. sai 
võimalikuks  Autistika meeskonna koolitusreis Hollandisse, kus külastasime nelja erinevat 
hoolekandeasutust. Neist väikseimas oli 7 ja suurimas 350 hoolealust, s.h äärmusliku kahjustava 
käitumisega autistid.  Ühes asutuses oli võimalus meil kõigil 3 tundi töötada, seega näha väga 
lähedalt Hollandi kolleegide igapäevatööd.   
 
 
Annetajad, toetajad, vabatahtlikud 
2016 a lõpust 2017 a veebruarini oli Tallinna TV`s heategevuslik projekt „Aitäh Elule“, mille 
eesmärgiks oli kogus annetusi Autistika keskuse töötajate koolitus- ja kogemusreisi elluviimiseks 
Hollandisse, mille tegime teoks 2017 aasta suvel.  
 



Keskusele ülivajaliku auto ostis meie pikaajaline heategija suurärimees Kristjan Rahu. Autot 
kasutasime igapäevaselt  toidu varumiseks ja kohale toomiseks, inventari ja töövahendite 
transportimiseks, noorte sõidutamiseks väljapoole keskust jne.   
 
Püsiannetusena laekus kuus umbes 200 eurot. 
Kõik abiteenused: juriidiline nõustamine, raamatupidamine, IT-tugi, toidu varumine, koristamine, 
pisiremonttööd, tõlketööd – tehti jätkuvalt vabatahtlike tööna, mis oli samuti teenuse toimimiseks 
ülivajalik. 
2017 a jätkus koostöö Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendusega, Swedbank`iga, frmaga 
Derpity – SAP Development & Consultation. Lisandus ka uusi toetajaid: positiivsusest nakatunud 
Testlio töötajad korraldasid Autistika keskuses heateopäeva, mille raames tehti heakorrastustöid, 
lisaks aidati põrandate remondiks ettevalmistamisel ja kolimisel ning tagatipuks kingiti noortele ja 
keskuse töötajatele kotitäis üllatusi. Rõõmu jätkus meile pikaks ajaks. 
Tänu Soomest saadud toiduabile püsis keskuse päeva toidurahahind neljas tegutsemisaasta 3 eurot. 
 
Meediakajastus, tunnustused 
2016 a lõpus ja 2017 a alul toimus Tallinna TV heategevusprojekt „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: esmalt tutvustas intellektipuude 
ja autismispektrihäirega täiskasvanute ning nende perede elu. Teisalt kogus annetusi keskusele, mis 
võimaldas kogu personalil nädal aega õppida ja saada tööks vajalikke kogemusi Hollandis. 
 
2017 aastal valiti Sirje Norden alternatiivse aasta ema tiitli laureaadiks ning aasta lõpus pälvis ta 
Tallinna linna sotsiaaltöötaja tiitli.  
 
2017 aasta tegevuse kokkuvõte 
2017 aasta eduks võib lugeda meie noorte arengut. Suurt tähtsust omas ja omab töötajates siiani 
Hollandi kogemusreis – see tõi juurde teadmisi ja uusi tuuli meie arusaamadesse sellest valdkonnast, 
teisalt veendumust, et me ei ole oma valdkonnas üksi üritajad. Nägime lähedalt kolleege, kes  
igapäevaselt  teevad sama tööd, mida meiegi, töötavad keeruliste autistilike noortega.   
 
Suhtarvud 
      2017  2016 
 
Raha osakaal (%)    60  83 
(raha/käibevara) 
 
Varade kattekordaja (kordades)  6,31  8,24 
(tulu/varade keskmine maksumus) 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 10 658 9 143 2

Nõuded ja ettemaksed 6 962 1 814 3,4

Kokku käibevarad 17 620 10 957  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 500 955 5

Immateriaalsed põhivarad 932 0 6

Kokku põhivarad 1 432 955  

Kokku varad 19 052 11 912  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 454 21 4,7

Kokku lühiajalised kohustised 6 454 21  

Kokku kohustised 6 454 21  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 11 891 3 331  

Aruandeaasta tulem 707 8 560  

Kokku netovara 12 598 11 891  

Kokku kohustised ja netovara 19 052 11 912  
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 7 891 26 127 8

Tulu ettevõtlusest 89 454 35 933  

Muud tulud 350 6 400  

Kokku tulud 97 695 68 460  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -24 105 -13 108 9

Tööjõukulud -72 428 -46 792 10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -455 0 5

Kokku kulud -96 988 -59 900  

Põhitegevuse tulem 707 8 560  

Aruandeaasta tulem 707 8 560  
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 707 8 560  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 455 0 5

Kokku korrigeerimised 455 0  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -5 148 -117 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 6 433 -1 355 7

Kokku rahavood põhitegevusest 2 447 7 088  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-932 -955 5,6

Kokku rahavood investeerimistegevusest -932 -955  

Kokku rahavood 1 515 6 133  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 143 3 010 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 515 6 133  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 658 9 143 2



9

Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

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

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
11 891 11 891

Aruandeaasta tulem 707 707

31.12.2017 12 598 12 598
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus AUTISTIKA 2017.a. raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard. Finantsaruandluse

standardi 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.

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    800

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid 2

Finantskohustised

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

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustiste 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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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Arvelduskonto pangas 7 346 2 726

Sihtotstarbeline konto pangas 3 312 6 417

Kokku raha 10 658 9 143

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 556 1 556  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
5 237 5 237 4

Ettemaksed 169 169  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 962 6 962  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 814 1 814  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 814 1 814  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 1 688 0 0

Sotsiaalmaks 0 3 111 0 0

Kohustuslik kogumispension 0 212 0 0

Töötuskindlustusmaksed 0 226 0 0

Ettemaksukonto jääk 5 237  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 237 5 237 0 0
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

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

  

Amortisatsioonikulu -455 -455 -455

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 955 955 955

Akumuleeritud kulum -455 -455 -455

Jääkmaksumus 500 500 500
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

  

Ostud ja parendused 932 932

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 932 932

Jääkmaksumus 932 932

Kaubamärgi taotlemiseks ettevalmistused ja esitamine Eesti Patendiametile.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 050 1 050  

Maksuvõlad 5 237 5 237 4

Muud võlad 167 167  

Kokku võlad ja ettemaksed 6 454 6 454  

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 21 21  

Kokku võlad ja ettemaksed 21 21  
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 7 891 26 127

Kokku annetused ja toetused 7 891 26 127

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 7 891 26 127

Kokku annetused ja toetused 7 891 26 127

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Mitmesugused bürookulud 1 372 1 181

Lähetuskulud 3 337 200

Koolituskulud 8 567 4 647

Toitlustus 6 038 4 781

Auto kompensatsioon 736 1 127

Transporditeenused 677 375

Majapidamiskulud 813 630

Töövahendid 480 125

video-ja õppematerjalid 1 413 0

Muud 672 42

Kokku mitmesugused tegevuskulud 24 105 13 108

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 54 151 34 971

Sotsiaalmaksud 18 277 11 820

Kokku tööjõukulud 72 428 46 791

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 3

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 6
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Sihtasutus AUTISTIKA 2017. a. majandusaasta aruanne

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 16 120 11 593



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SIRJE NORDEN Juhatuse liige 30.06.2018



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus AUTISTIKA nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus AUTISTIKA raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017, 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 15.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga 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 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mai Palmipuu

Vandeaudiitori number 384

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

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

30.06.2018



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAI PALMIPUU Vandeaudiitor 30.06.2018



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


