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Tegevusaruanne

Põhiväärtused ja eesmärgid
Hea Koostöö HLÜ (HLÜ) on eetiline finantsasutus Eestis, mille eesmärgiks on toimida ökoloogiliselt,
sotsiaalselt ja majanduslikult positiivse mõjuga institutsioonina. Selle eesmärgi realiseerimine saab
toimuda läbi teadliku ja vastutustundliku koostöö inimestega, kelle hoiuseid on suunatud
jätkusuutlikku mõju omavate laenude väljaandmisele.
Sellised finantsasutused (sotsiaalsed, eetilised alternatiivpangad, hoiu-laenuühistud) on välja
kujunenud viimase 50 aasta jooksul, millised tegutsevad paljudes riikides ja nad ilmutavad
järjepidevat arengutendentsi. Euroopas on neid ühendavaks katusorganisatsiooniks Institute for
Social Banking vt. www.social-banking.org , kelle liikmeks oleme ka meie.
Meie jaoks on asi inimestes, kellele me pakume võimalust - oma vabu vahendeid hoiustades - tulu
teenida ja samal ajal teha head!

Peamised tegevusvaldkonnad, missioon, visioon ja eesmärgid
Missioon - vahendada teadlike hoiustajate raha inimestele ja loodust väärtustavatele ettevõtmistele.
Visioon - me oleme eetiline finantsasutus, mis kasvab ja areneb jätkusuutlikuks eetiliseks pangaks.
HLÜ tegevus on oma põhiosas suunatud kolmele rühmale:




füüsilisest isikust liikmed (meie inimesed) - abi finantsküsimustes, ühistulised projektide
toetamine,
ettevõtted - mahetootjad, ökopoed, taastuvenergiaühistud, sotsiaalsed ettevõtted jne,
kogukonnapõhised ettevõtmised - haridusasutused, kodanikuühendused jt.

Me kasutame HLÜ finantsvahendeid, nende sihtrühma projektide toetamiseks. Selleks hindame
sihtrühmade vastavust meie põhiväärtustele ning toetame nende arengut. Me koondame vastavat
kompetentsi ja parimaid praktikaid ning vahendame neid liikmetele.

Liikmete arvu ja finantsnäitajate muutus:
Liikmete arv
Osakapital (€)
Omakapital (€)
Hoiuste maht (€)
Hoiuste arv
Laenude maht (€)
Laenude arv
Lõppenud laenud € (arv)

2016
61
38512
37602
22000
4
16825
3
-

2017
78
51657
43531
66500
12
44352
10
12300 (2)

2018
90
61826
43008
118900
23
81632
23
25522 (6)

2019
98
65398
48939
82600
13
105746
19
8000 (1)

2020 prognoos

110
70000
150000
20
125000
25

Organisatsioon ja inimesed
Aasta 2019 jätkasime kolmeliikmelise nõukoguga: Riinu Lepa, Toomas Trapido ja Rainer Eidemiller.
HLÜ igapäevast tegevust juhtis möödunud aastal kaheliikmeline juhatus: Esther Maria Grünberg ja
Tiit Urva. Tegutses laenukomitee: Tarmo Klettenberg ja Tiit Urva. Meie HLÜ tegevust jälgis
revisjonikomisjon: Hillar Lõhmussaar, Kristjan Tiik.
2019. aastal HLÜ-s palgalist tööjõudu ei kasutatud. Juhatusele ja nõukogule tasu ei makstud.

Aasta 2019 uued projektid, mida toetasime väljastatud laenudega:






Kasemahla tootmine Lõuna Eestis (Birch Lagoon);
Šokolaadi koda (Chococoo) Tallinnas;
Tootjaid koondav ettevõte (Ehtne talutoit) - turundusprojekt;
Gaia kooli loodusklassi projekt;
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (Avatud Meele Instituut) – töös olevate projektide
sildfinantseerimine.

Olulisemad suhtarvud:
Suhtarvud
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja (kordades)
ROA (%)
ROE (%)
Omakapitali osakaal

Arvutamise metoodika
käibevara/lühiajalised kohustused
Puhaskasum/varad kokku*100
Puhaskasum/omakapital*100
Omakapital/Varad*100

2019
1,35
1,7
4,8
36,18

2018
1,50
-6,41
-24,86
25,80

Tegevusplaan
Arvestades senist kogemust ja HLÜ võimekust, siis soovime aastas rahastada vähemalt 5 uut meie
põhiväärtustele vastavat projekti. Selle soovi eelduseks on hoiuste mahu kasvatamine, et suureneksid
vahendid laenude väljastamiseks. Laenude ja hoiuste kasv viib liikmete arvu kasvuni ja tugevdab
kogukonda, mille jaoks Hea Koostöö HLÜ tegutseb. Tegevuskulud on plaanis hoida madalamad kui
tegevustulud.
Eesmärkide täitmiseks ja tegevuse aktiviseerimiseks on plaanis kolmanda juhatuse liikme kaasamine,
et intensiivistada tegevusi, mis on seotud PR ja turundus valdkonnaga. Seonduvalt eelnevast jätkub
koostöövõrgustike laiendamine, et leida eetilist lisaväärtust loovaid laenuprojekte meie tegevuse
põhivaldkondadest (taastuvenergia, mahetootmine, sotsiaalsed väiketootjad waldorf- ja vabaharidus,
jt). Kavas on eetilist pangandust tutvustavate kohtumiste, seminaride ja töötubade läbiviimine jm.

Juhatuse nimel:

Esther Grünberg

Tiit Urva
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Lisa nr

Raha

29 637

84 504

2

Nõuded ja ettemaksed

59 254

23 584

3;4

Kokku käibevarad

88 891

108 088

Nõuded ja ettemaksed

46 928

58 636

Kokku põhivarad

46 928

58 636

135 819

166 724

Võlad ja ettemaksed

65 880

72 216

Kokku lühiajalised kohustised

65 880

72 216

Võlad ja ettemaksed

21 000

51 500

Kokku pikaajalised kohustised

21 000

51 500

86 880

123 716

Osakapital nimiväärtuses

32 880

32 880

Registreerimata osakapital

32 518

28 946

-18 818

-8 126

2 359

-10 692

48 939

43 008

135 819

166 724

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

3;4

Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
5

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised

5

Omakapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku omakapital
Kokku kohustised ja omakapital

6

5
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Kasumiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Intressitulud

8 351

5 963

Intressikulud

-2 654

-2 139

5 697

3 824

Teenustasu tulud

415

838

Puhas teenustasutulu

415

838

56

294

7

-3 809

-3 956

9

0

-11 692

10

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist

2 359

-10 692

Aruandeaasta kasum (kahjum)

2 359

-10 692

Puhas intressitulu

Muud äritulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud

Lisa nr

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

2 359

-10 692

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-23 962

-36 881

3

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-36 836

54 158

5

Kokku rahavood äritegevusest

-58 439

6 585

Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest

3 572

10 169

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

3 572

10 169

-54 867

16 754

84 504

67 750

-54 867

16 754

29 637

84 504

Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum)

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku
Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2017

32 880

Registreerimata
osakapital
18 777

Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Muud muutused
omakapitalis
31.12.2018

-8 126

43 531

-10 692

-10 692

10 169
32 880

28 946

Aruandeaasta kasum
(kahjum)
Muud muutused
omakapitalis
31.12.2019

Jaotamata kasum
(kahjum)

10 169
-18 818

43 008

2 359

2 359

3 572
32 880

32 518

3 572
-16 459

48 939
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Hea Koostöö Hoiu-Laenuühistu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse
ja Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja
aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna
poolt väljaantavate juhenditega.
Raamatupidamisseadus § 141 lg 7 alusel on finantseerimisasutustel lubatud kasutada erinevaid aruande vorme, millised on
Rahanduministeerimi määrusega kehtestatud taksonoomias.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha
Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha,arvelduskontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid krediidiasutustes.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena liikmete vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõudeid liikmete vastu (laenunõuded)
kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses(s.o. nominaalväärtus miinus allahindlused ja soodustused).
Nõuete hindamise aluseks on kliendi ettevõtte majanduslik seisund, majandusharu olukord, laenuvõtja usaldusväärsus, laenulepingus
fikseeritud kohustuste täitmise õigeaegsus ning muud tegurid, mis kõik kokku aitavad hinnata laenunõude väärtust.
Eraisikust laenusaajate puhul hinnatakse klientide laenulepingus fikseeritud kohustuste täitmise õigeaegsust, maksevõimet ja tagatist ning muid
riske mõjutavaid tegureid.

Pikaajaliste nõuete all kajastatakse laenunõudeid, mille tagasimakse tähtaeg on pikem kui 12 kuud bilansipäevast.
Finantskohustised
Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud või saadud tasu õiglane
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Edaspidi kajastatakse kohustis bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimäära meetodit.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud
Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega
kaasnevad kulutused.

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu tuludeks on:
1. Intressitulu laenudelt, mida kajastatakse tekkepõhiliselt, välja arvatud juhtudel kui intressi laekumine on ebatõenäoline.
2. Teenustasutulu lepingute sõlmimisest.

Kulud
9
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Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.
Intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt hoiulepingu perioodi jooksul, lähtudes sisemisest intressimäärast.
Maksustamine
Kehtiva Eesti Vabariigi tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit Eestis määraga 20/80
netodividendina väljamakstud summast. Eestis dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna
dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid
välja makstakse.
Seotud osapooled
Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
1. tegev-ja kõrgemat juhtkonda;
2. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

4 450

64 504

20 000

20 000

Coop Pank

5 187

0

Kokku raha

29 637

84 504

Swedbank
GLS Pank Saksamaal
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt
laekumata arved
Muud nõuded
Laenunõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

20

20

20

20

106 127

59 199

46 928

105 746

58 818

46 928

381

381

35

35

35

35

106 182

59 254

31.12.2018

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt
laekumata arved
Muud nõuded
Laenunõuded
Intressinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

4

46 928

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

401

401

401

401

81 819

23 183

58 636

81 632

22 996

58 636

187

187

82 220

23 584

Lisa
nr

4

58 636
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Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Laenunõuded

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

1 - 5 aasta
jooksul

105 746

58 818

46 928

Laenunõuded
ettevõtetele

61 711

42 292

19 419

9%

euro

20.08.2023

Laenunõuded
eraisikutele

44 035

16 526

27 509

9%

euro

18.10.2023

381

381

106 127

59 199

Intressinõuded
Kokku muud
nõuded

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Laenunõuded

46 928

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

1 - 5 aasta
jooksul

81 632

22 996

58 636

Laenunõuded
ettevõtetele

50 077

17 600

32 477

9%

euro

20.08.2023

Laenunõuded
eraisikutele

31 555

5 396

26 159

9%

euro

18.10.2023

Intressinõuded

187

187

Intressinõue

187

187

81 819

23 183

Kokku muud
nõuded

58 636

Eraisikute laenude käendajateks on erinevad eraiskud.
Ettevõtete laenude käendajateks on eraisikud.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

55

55

Maksuvõlad

98

98

Muud võlad

3 333

3 333

3 333

3 333

794

794

794

794

Liikmete tähtajalised hoiused

82 600

61 600

21 000

Kokku võlad ja ettemaksed

86 880

65 880

21 000

Intressivõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

55

55

Maksuvõlad

1 302

1 302

Muud võlad

3 201

3 201

3 201

3 201

258

258

258

258

Liikmete tähtajalised hoiused

118 900

67 400

51 500

Kokku võlad ja ettemaksed

123 716

72 216

51 500

Intressivõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed

2018 a oli keskmine hoiuste intressimäär 3%
2019 a oli keskmine hoiuste intressimäär 2,46%
Enamusel hoiustest on tähtaeg 2020 aasta, kahel hoiusel on tähtaeg märts 2021.
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Lisa 6 Osakapital
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

32 880

32 880

48

48

Osakapital
Osade arv (tk)

Osakapitali nimiväärtus on 32880 eurot ja asutajaliikmeid on 48.
2018 aastalõpuseisuga on liikmeid kokku 90. Registreerimata osakapitali suurus seisuga
31.12.2018 on summas 28 946.- eurot

Osakapitali nimiväärtus on 32880 eurot ja asutajaliikmeid on 48.
2019 aastalõpuseisuga on liikmeid kokku 98. Registreerimata osakapitali suurus seisuga
31.12.2019 on summas 32 518.- eurot

Tulenevalt ühistulisest olemusest on Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu osakapital
pidevas muutumises ja sõltub juurdeliidetavate või väljaastuvate liikmete arvust ning
nende sissemakstud või nendele väljamakstud osamaksu suurusest.

Lisa 7 Muud äritulud
(eurodes)

2019

2018

48

78

8

216

56

294

2019

2018

Lepingutasud

415

838

Kokku teenustasu tulud

415

838

Liikmemaks
Muud
Kokku muud äritulud

Lisa 8 Teenustasu tulud
(eurodes)

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

2018

Üür ja rent

721

322

Mitmesugused bürookulud

649

315

Lähetuskulud

0

556

Riigilõiv ja õigusteenused

0

18

Muud

2 439

2 745

Kokku mitmesugused tegevuskulud

3 809

3 956
14
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

2018

Palgakulu

0

8 738

Sotsiaalmaksud

0

2 954

Kokku tööjõukulud

0

11 692

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

0

1

0

1

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:
Töölepingu alusel töötav isik

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2019
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2018

Kohustised

10 468

Nõuded

14 000

Kohustised

14 500

9 000

Laenud
2019

Antud laenude
tagasimaksed

Saadud
intressid

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad
ettevõtjad
Toomas Trapido

1 032

821

10%

eur

03.10.2023

3 000

400

10%

eur

15.04.2020

Olulise osalusega juriidilisest isikust
omanikud ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad
Türi Kogukonnaselts

2018

Antud laenud

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad
Toomas Trapido

8 500

10%

eur

03.10. 2023

6 000

10%

eur

15.04.2020

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud
ning nende valitseva või olulise mõju all olevad
ettevõtjad
Türi Kogukonnaselts

Nõuetena seotud osapoolte vastu on näidatud antud laenud.
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Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu

2019. a. majandusaasta aruanne

2018. aastal on seotud osapoolte tähtajaliste hoiuste summa 9000.- eurot.
2018. aastal arvestati hoiuse intresse seotud osapooltele 52,74€.Intressikohustus aasta lõpuks 95.-€, mida välja ei ole makstud.
Keskmine intressimäär seotud osapoolte hoiustele on 4%.

2019. aastal on seotud osapoolte tähtajaliste hoiuste summa 14 000.-€
2019. aastal arvestati hoiuse intresse seotud osapooltele 144,28€..Intressikohustus aasta lõpuks 56.99€, mida välja ei ole makstud.
Keskmine intressimäär seotud osapoolte hoiustele on 4%.

Lisa 12 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Tulenevalt olukorrast maailmas COVID-19 epideemiaga on meil kasvanud makseraskustes olevate laenuklientide arv, kellega me
tegeleme personaalselt, kokku leppides reaalsed uued maksegraafikud.
Arvestades epideemia kestvusega võib hoiuste arv väheneda ja laenu vajavate klientide arv kasvada.Juhatus on otsustanud moodustada
reservfondi võimalike laenukahjude katteks, mille suuruseks on 2% nõuete mahust 2019.a. auditeeritud majandusaasta aruande alusel.
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Lisa 13: lisa rahavoogude aruandele
HLÜ on 2018 aastal andnud laene 70 400.-€
eraisikutele 20 500.-€ ja ettevõtetele 49 900.-€
HLÜ on 2018 a saanud tähtajalisi hoiuseid eraisikutelt 51 400.-€ ja ettevõtetelt 7500.-€ kokku 58 900.-€
Hoiused on lõppenud ja välja makstud 6 500.-€
Intressidena on välja makstud 2139.-€
HLÜ on 2019 aastal andnud laene 39 500.-€
eraisikutele 16 000.-€ ja ettevõtetele 23 500.-€
2019 a on laenupõhiosa tagasi makstud 16714.-€ ja intresse 8351.-€
HLÜ on 2019 a saanud tähtajalisi hoiuseid eraisikutelt 31 100.-€
Hoiused on lõppenud ja välja makstud 41 400.-€ ja hoiuste perioodi pikendati 26 000.-€
Intressidena on välja makstud 2654.-€

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2020
Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu (registrikood: 12938421) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TIIT URVA

Juhatuse liige

26.03.2020

ESTHER MARIA GRÜNBERG

Juhatuse liige

26.03.2020

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu üldkoosolekule
Arvamus
Oleme auditeerinud Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning kasumiaruannet, rahavoogude
aruannet ja omakapitali 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 31.12.2019 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
Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
30.03.2020

Audiitorite digitaalallkirjad
Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu (registrikood: 12938421) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VILJA KÜBAR

Vandeaudiitor

30.03.2020

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Kokku

-18 818
2 359
-16 459

Katmine
Osakapitali suurendamine (vähendamine)

16 500

Kokku

16 500

2020 aastal on plaanis suurendada oskapitali 16 500.- euro võrra, tegevuskulusid minimaliseerida ja kahjumist väljuda hiljemlt järgmise aasta
lõpuks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala

EMTAK kood

Müügitulu
(EUR)

Krediidiasutused (pangad)

64191

0

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5066537

Mobiiltelefon

+372 56601822

E-posti aadress

info@heakoostoo.ee

Veebilehe aadress

www.heakoostoo.ee

Müügitulu %

Põhitegevusala

Jah

