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1 Tegevusaruanne 
 

2007.a  oli  SA  Poliitikauuringute  Keskuse  Praxis  (Praxis)  jaoks  olulise  ümberkorralduste  aasta  pärast 
juhtimisstruktuuri  muutust  2006.a  ning  OSI  (Open  Society  Institute,  Avatud  Ühiskonna  Instituut) 
sihtfinantseerimise  lõppemist  2007.a.  2008.a  arengute  ning  2009.aasta  I  poolaasta  põhjal  on  Praxis 
edukalt juurutanud vastavad ümberkorraldused. 

Olulisemad  üldised  arengud  2008.aastal  olid  seotud  personali  täienemisega,  uurimistegevuse 
laienemisega ning organisatsiooni rahastamise muutuste juurutamisega. 2008.a täienes organisatsioonis 
personali koosseis peaaegu kõikides programmides. Praxis  laiendas 2008.aastal käivitatud valitsemise ja 
kodanikuühiskonna  programmi  ning  aasta  lõpus muutus  innovatsiooniprogrammi  ülesehitus.  Jätkuvalt 
toimus 2008.aastal töö kahes Praxise esinduses – Tallinnas ja Tartus. Tulenevalt sellest, et 2007.a lõppes 
seitse  aastat  väldanud  OSI  institutsionaalne  sihtfinantseerimine,  toimus  alates  2008.  põhikirjaline 
tegevus konkreetsete projektide alusel. 

 

 
1.1 Põhikirjaline tegevus 

Praxise  missioon  on  praktiliste  teadmiste  koondamine  ja  kasutamine  nii  ühiskonna  valupunktide 
leidmiseks  ja erinevate  lahendusteede pakkumiseks kui ka poliitikaanalüüsi oskuste arendamiseks Eesti 
ühiskonnas.  

Praxise tegevuse eesmärkideks on: 

 toetada poliitika kujundamise protsessi kvaliteetse ning neutraalse poliitika analüüsi ning objektiivse 
informatsiooni läbi; 

 edendada  avalikku  arutelu  ja  kodanike  osalust  poliitika  kujundamises  ning  toetada 
osalusdemokraatia põhimõtteid ühiskonnas; 

 juhtida tähelepanu  lahendamist vajavatele probleemidele ühiskonnas;  

 pakkuda alternatiivseid lahendusi ühiskonna probleemide efektiivseks lahendamiseks; 

 toetada  kaasaegsete  valitsemise  ning  ühiskondlike  koostöövõimaluste  arendamist  olulistele 
teemadele lahenduste otsimisel; 

 arendada  poliitika  analüüsi  oskusi  ja  teadmisi  ühiskonnas  ning  edendada  halduspoliitikaalast 
haridust; 

 toetada ekspertteadmiste ja analüüsi kasutamist poliitika kujundamise protsessis ja vastava poliitilise 
kultuuri kujunemist. 

Praxis  jätkas  tegevust  kõikide nimetatud eesmärkide  suunas,  kusjuures  laiendati  teemade  valikut ning 
tegevuse ulatust poliitikakujundamisel. Väljakujunenud suundades jätkasid oma tegevust töö‐ja sotsiaal‐, 
haridus‐, valitsemise  ja kodanikuühiskonna ning tervisepoliitika programmid. Mõnevõrra muutus alates 
2008.aasta lõpus senise innovatsioonipoliitika programmi tegevus, kus rõhuasetus muutus laiemaks ning 
hõlmab  nüüd majandusarengut.  Põhjalik  ülevaade  valdkondlikust  tegevusest  programmide  lõikes  on 
toodud alapeatükis 1.4.  

Lisaks  teemavaldkondade  laienemisele  jätkas  Praxis  2008.a  aktiivselt  selliste  tegevustega,  mis 
panustavad strateegiliselt poliitika kujundamise võimekuse arendamisele. Siia hulka kuuluvad nii riiklike 
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strateegiliste arengukavade  ja kontseptsioonide arendamisega seotud projektid (nt  lõimumiskava 2008‐
2013;  2008.aasta  inimarengu  aruande  osadesse  oluline  panustamine;  strateegiate mõjuhindamise  ja 
õigusaktide  mõjude  analüüsi  süsteemi  arendustöös  ekspertidena  osalemine;  kodanikeühenduste 
riigieelarvelise  rahastamise  kontseptsiooni  aluseks  oleva  analüüsi  koostamine).  Rahvusvahelise 
kommunikatsiooni  seisukohast  oluline  erinevatesse  võrgustikesse  ülevaateraportite  koostamine  (vt 
Eurofondi  tegevusi  töö‐  ja  sotsiaalpoliitika  programmis  ning  Health  Policy  Monitor  raporteid 
tervisepoliitika  programmis).  2008.a  on  käivitati  kolmandale‐  ja  erasektorile  suunatud  analüüsi‐  ja 
teavitusprojekte, et suurendada analüütilise põhitegevuse kasutatavust ning mõjuulatust. 

2008.  aastal  jätkus  Praxise  kommunikatsioonitegevuse  arendamisega  sihipärane  töö.  See  sisaldas  nii 
kohtumisi  tipp‐otsustajatega,  Praxise  sisese  võimekuse  tõstmist  oma  tegevuse  tulemuste  levitamisel  . 
2008.a  osalesid  Praxise  esindajad  OECD  missioonis  ekspertidena  järgmistes  valdkondades:  töö‐  ja 
sotsiaalpoliitika, tervisepoliitika, valitsemise ja kodanikeühenduste poliitika. 

Rahvusvaheliselt  on  Praxise  tegevuse  kvaliteedi  näitajaid  programmidirektorite  ning  juhtivate 
analüütikute  osalemine  sõltumatute  valdkonna  ekspertidena  Euroopa  Komisjoni  erinevates  poliitika 
kujundamise  töögruppides,  rahvusvahelistel seminaridel ettekannetega ning  rahvusvaheliste projektide 
meeskonna liikmetena. 

Praxis  jätkas  2008.a  eelmisel  majandusaastal  toimunud  organisatsiooni  arendustegevustega  ning 
2008.aastal kinnitati nõukogu poolt Praxise  strateegiline arengukava aastateks 2008‐2010. Kui Praxise 
2008.a  strateegilised  eesmärgid  on  ümberkorralduste  jätkuna  suunatud  organisatsiooni  sisemise 
arenguvõimekuse  tõstmisele,  siis  2009.a  eesmärgid  on  sõnastatud  Eesti  ühiskonna  arvamusliidriks 
kujunemise,  ülikoolidega  koostöö  arendamise  ning  rahastamise  jätkusuutlikkuse  kasvatamise  suunal. 
2010.a strateegilised eesmärgid on seotud  rahvusvahelise  tegevuse kasvuga ning märkimisväärse mõju 
saavutamisega otsustusprotsessidele Eestis. 

Kogu  organisatsiooni  lõikes  2008.a  tegevuste  maht  mõnevõrra  suurenes  võrreldes  2007.aastaga. 
Põhitegevuse tulud olid 2008. ja 2007.a vastavalt 9 574 tuhat ning 8 930 tuhat krooni (võrdlusena aastal 
2006.  olid  põhitegevuse  tulud  8 924  tuhat  krooni).  2008.  a  jooksul  alustati  36  projekti  (2007.aastal 
vastavalt 36), lõpetati 27 projekti, millest 10 olid rahvusvahelised (2007.aastal vastavalt 36), ning töösse 
jäi  19  projekti  (2007.aastal  vastavalt  24).  2009.  aasta  töö  maht  kujuneb  oluliselt  suuremaks  kui 
2008.aastal – I poolaasta seisuga on töös 31 projekti.  

Kooskõlas 2008.aastal kinnitatud strateegilise arengukavaga investeeris Praxis 2008. aastal põhitegevuse 
toetuseks  jätkuvalt  veebiarendusse  (uus  kodulehekülg  avati  2009.a  algul)  ning  e‐töökorralduse 
arendamisse  efektiivse  kaugtöö  võimaluse  parandamiseks.  2008.  aastal  avati  Praxise  blogikeskkond 
(Praxisestonia.blogspot.com), kus Praxise töötajad võtavad regulaarselt sõna aktuaalsetel teemadel. Oma 
tegevuse  ja  tööde  tulemuste  tõhusam  levitamine,  kasutades  uusi  koostöövorme  ja  tänapäevaseid 
kommunikatsiooniviise, on ka 2009.aasta arendustegevuste üheks prioriteediks. 

2008.  aastal  asutati  Praxise  nõukogu  liikmete  initsiatiivil  Praxise  sihtkapital, mis  on  eraldiseisev  fond 
Praxise põhitegevuse toetamiseks annetuste kogumiseks. 2008.aastal arendati sihtkapitali kontseptsiooni 
ning  otsustati,  et  sihtkapitali  tegevust  käivitatakse  järk‐järgult,  arvestades  ka  majanduskeskkonnas 
toimuvaid muutusi.  

Tulenevalt  tegevusaastate  jooksul kogunenud  teadmistest, kogemusest  ja kontaktidest osalesid Praxise 
töötajad  2008.aastal  mitmete  oluliste  avaliku  sektori  koolituste  ja  arenguseminaride  läbiviimises. 
Sarnaste  tegevuste süsteemsemaks korraldamiseks  tulevikus, asuti 2008.aastal ette valmistama Praxise 
koolitustegevustele keskendunud projekti „Praxise akadeemia“, mille käivitamine on kavandatud 2009. 
aastasse.  Kokkuvõttes  kujunes  arendustegevuste,  innovatsioonipoliitika  programmi  tegevuse 
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ümberkorraldamise  ja  programmidirektori  lahkumisega  ning mitmete  2008.aastal  ette  valmistatud  ja 
algatatud,  kuid  2009.aastal  intensiivsemalt  rakenduvate  projektidega  seoses  jooksva  aasta 
tegevuskahjumiks 862 898 krooni, mis kaeti varasemate perioodide akumuleeritud tulemi arvel.  

2009.  aastal  on  oluliselt  (40%)  vähendatud  administreerimiskulusid,  lõpetatud  on  organisatoorsed 
ümberkorraldused  (programmide  ja  finantsjuhtimine).  Tulude  suurendamiseks  on  suurendatud 
tegevusmahtu  (käibeprognoos  I  poolaasta  tulemust  põhjal  13‐15  miljonit  krooni,  kasv  üle  30%), 
kavandatud  on  alustada  uute  tegevustega  (koolitustegevus,  strateegiline  konsultatsioon  välisriikides), 
intensiivselt  tegeldakse Praxise Sihtkapitali kogumisega). Kokkuvõttes on eesmärgiks  saavutada 2009.a 
lõpuks  positiivne  tulem.  2009.a  I  poolaasta  lõpuks  on  kavas  koostada  majandusaasta  vahearuanne 
organisatsiooni finantsseisu hindamiseks. 

Kõikide  PRAXISe  poolt  läbi  viidud  uuringute  tulemused  jätkuvalt  avalikult  kättesaadavad  ning  kogu 
teenitud tulu investeeritakse tagasi põhitegevusse, s.o. uutesse poliitikaanalüüsidesse. 

Kuni 2008.aastani täitis Praxis ka Dr Ruta Kruuda Fondi organisatoorseid ülesandeid. 2007. aastal asutati 
Dr Kruuda perekonna  soovil  fondi  varade haldamiseks eraldiseisev  juriidiline  isik –  SA Dr Ruta Kruuda 
Fond. 2008. aastal toimus fondi varade ja asjaajamise üleandmine Praxiselt moodustatud sihtasutusele.  

 

 

1.2 Organisatsiooniline areng 

Oluline viimaste aastate muutus organisatsiooni arengus on seotud OSI rahastamise muutusega. 2007.a 
oli  viimane,  mil  Praxis  sai  OSI  käest  toetust  nn  institutsionaalse  grandi  näol.  Põhjuseks  toetuste 
planeeritud  vähendamine  Ida‐  ning  Kesk‐Euroopa  piirkonnas,  samuti  ümberhinnatud  ohuhinnang 
demokraatia  arengule  piirkonnas.  Praxisele  eraldatud  OSI  grandi  rahaline maht  oli  2  korda  väiksem 
võrreldes 2006. aastaga. Samal ajal on OSI‐l  loodud konkreetsete projektide  rahastamiseks Think Tank 
Fund,  kuhu  2008.  kevadel  Praxis  esitas  ka  projektitaotluse,  kuid  seoses  OSI  rahastuse  sihtriikide 
muutumisega ei leidnud taotlus rahuldamist. 

Praxis  teeb  jätkuvalt  koostöö  kõigi oma  valdkonna  avalik‐õiguslike ülikoolidega Eestis – Tartu Ülikooli, 
Tallinna  Tehnikaülikooli  ning  Tallinna Ülikooliga.  Koostöö  toimub  konkreetsete  ühisprojektide  raames, 
kuid  tulevikus  on  plaanis  jõuda  pikaajaliste  strateegiliste  koostöökokkulepeteni  konkreetsetes 
uurimisvaldkondades.  Praxise  töötajad  on  mainitud  ülikoolides  läbi  viinud  loenguid  ja  loengukursi, 
juhendanud bakalaureuse‐ ja magistritöid ning osalenud nende kaitsmisel. 

Lisaks ülikoolidega koostööle on Praxis järk‐järgult laiendanud ja tihendanud oma koostööpartnerite ringi 
ka  erakapitalil  põhinevate  analüüsi‐  ja  konsultatsioonitegevusega  tegelevate  organisatsioonide  hulgas. 
2008.aastal viidi läbi mitu ühisprojekti koos Eesti vastavate ettevõtetega.  

Rahvusvaheline  võrgustike  kaudu  osaleb  Praxis  ühistes  projektides  mitmete  Euroopa  ja  maailma 
tippülikoolide  ja –instituutidega. Praxis plaanib  jätkata aktiivset osalemist kõrgetasemelistes Euroopa  ja 
maailma koostöövõrgustikes: ENEPRI (European Network of Economic Policy Research Institutes), PASOS 
(Policy Association for an Open Society), ENSR  (European Network of SME Research), ERAWATCH (EU’s 
innovation and  research policy network), ETEPS  (European Techno‐Economic Policy Support Network), 
European Employment Observatory (EEO), European Working Conditions Observatory (EWCO), European 
Restructuring Monitor  (ERM), European  Industrial Relations Observatory  (EIRO),  International Network 
for  Health  Policy  and  Reform.  Samuti  jätkati  koostööd  rahvusvaheliste  organisatsioonidega  nagu 
Maailmapank,  Maailma  Terviseorganisatsioon,  Euroopa  Komisjon,  ÜRO  Arenguprogramm  (UNDP), 
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European  Training  Foundation,  The  European  Centre  for  the  Development  of  Vocational  Training 
(CEDEFOP), OECD. 

Praxise  üheks  oluliseks  tegevussuunaks  on  välisrahastamisega  rahvusvahelistes  koostööprojektides 
osalemine. 2008.a oli selliseid projekte 10. Praxise strateegiliseks eesmärgiks on saavutada või säilitada 
kõikides  tegevusvaldkondades  rahvusvaheline  konkurentsivõime,  mis  tähendab  välisrahastamisel 
projektide  mahu  kasvatamist  olulise  tulevikku  suunatud  tegevusena.  Peamised  välisprojektide 
rahastamisallikad on Euroopa Liidu 6.  ja 7. raamprogramm, rahvusvahelised organisatsioonid nagu OSI, 
UNDP, aga samuti arengukoostööle suunatud organisatsioonid nagu USAID, Maailmapank jt. 

 
 

1.3 Personaliarengud 

2008.aastat  iseloomustas  personali  kasv  mitmes  programmis.  2008.aasta  algul  töötas  Praxises  13 
töötajat,  aasta  lõpuks  oli  töötajate  arv  15  ning  2009.a  juunikuu  seisuga  on  töötajate  arv  16. 
Külalisuurijatena tegi 2008.a kaastööd 33 inimest, väljastati 6 stipendiumit kogusummas 147 tuhat krooni 
(132 000 krooni 2007. aastal). 

Praxise juhtkonna tasandil toimusid 2008.aastal järgmised personaliarengud. 2008.aasta augustis alustas 
valitsemise  ja  kodanikeühiskonna  programmi  direktori  ja  Praxise  juhatuse  liikmena  tööd  Annika 
Uudelepp.  2008.aasta  lõpus  lahkus  senine  innovatsioonipoliitika  programmi  direktor  ja  juhatuse  liige 
Tarmo Kalvet, kes siirdus akadeemilisele tööle. Viimasest tulenevalt on alates 2009.aastast muutunud ka 
innovatsioonipoliitika  ja  majandusarengu  programmi  suunitlus,  sisaldades  senisest  rohkem 
majandusarengu ja ettevõtluskeskkonna komponente ning vähem innovatsioonivaldkonna töid. 

Perspektiivis  on  optimaalseks  Praxise  suuruseks  kavandatud  20‐25  töötajat.  Samas  on organisatsiooni 
kasvamine  planeeritud  järk‐järguliselt.  Senisest  süstemaatilisemalt  on  kavandatud  üliõpilaste, 
praktikantide ning ajutiste lepingutega külalisuurijate kaasamist organisatsiooni enda tuumikmeeskonna 
toetuseks. 

Tööjõukulud  aruandeaastal olid  5  729  tuhat  krooni  (4  945  tuhat  krooni 2007.a). Praxise  juhatuses on 

kolm liiget, kelle tasude kogusumma (palk, maksud) aruandeaastal oli 388 tuhat krooni. 

 

1.4 Valdkondlik tegevus 

2008.a  lõpuks  tegeles  PRAXISes  aktiivselt  5  valdkonnas.  2008.  aasta  jooksul  viidi  lõpule  28 
uurimisprojekti,  neist  10  rahvusvahelist.  Kõige  aktiivsem  oli  töö‐ja  sotsiaalpoliitikaprogramm  (10 
projekti), seejärel valitsemise ja kodanikuühiskonna programm (6 projekti), tervisepoliitika programm (5 
projekti),  innovatsiooni‐  ja majandusarengu  programm  (3  projekti)  ning  hariduspoliitika  programm  (3 
projekti).  

Ühise projektina 5 partnerist koosneva konsortsiumi juhtpartnerina viidi lõpule Eesti lõimumiskava 2008‐
2013 koostamine. 

 

1.4.1 Töö‐ ja sotsiaalpoliitika programm (TSP) 

Töö‐  ja  sotsiaalpoliitika  programmi  (TSP)  eesmärgiks  on  analüüsida  arengutrende  tööturul  ja 
sotsiaalvaldkonnas ning hinnata nendes valdkondades tehtud otsuste ja seaduste mõju.  
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Sarnaselt  2007.  aastale,  oli  ka  2008.  aastal  TSP  tegevusmahult  ja  töötajate  arvult  Praxise  suurim 
programm. Kokku teostati 2008. aasta jooksul 10 uurimisprojekti. TSP olulisemateks koostööpartneriteks 
ja  rahastajateks  Eestis  olid  2008.  aastal  Rahandusministeerium,  Sotsiaalministeerium  ja 
Siseministeerium.  TSP  programmis  töötas  2008.  aastal  täis‐  või osaajaga  5  analüütikut  ja  2  assistenti, 
lisaks osales erinevates projektides 15 külalisuurijat. Ühtekokku  ilmus TSP ekspertidelt 2008. aastal 28 
artiklit ja 23 uurimisraportit. 

 

1.4.2 Innovatsiooni ja majandusarengu programm (IP) 

Programmi  eesmärgiks  on  aidata  kaasa  Eesti  majanduse  konkurentsivõimelisuse  kasvule.  Programm 
tegeleb  Eesti  innovatsioonipoliitika  võtmeküsimustega,  sh.  soovituste  väljatöötamisega  koostöö 
süvendamiseks  ettevõtlussektoris  ning  ettevõtete  ja  teadusasutuste  vahel,  inimkapitali  arendamiseks, 
keskendudes peamiselt siiski tehnoloogilisele innovatsioonile.  

Kokku  teostati  2008.  aasta  jooksul  3  uurimisprojekti,  millest  kaks  olid  rahvusvahelised.  Suurimad 
rahastajad  olid  Euroopa  Komisjon  ning Majandus‐  ja  kommunikatsiooniministeerium.  IP  programmis 
töötas 2008. aastal täis‐ või osaajaga 2 analüütikut, kes tegid projektide raames koostööd teiste asutuste 
ja ekspertidega. Ühtekokku ilmus IP ekspertidelt 2008. aastal viis artiklit ja neli toimetist/ uurimisraportit.  

2008. lõpus lahkus senine programmidirektor Tarmo Kalvet, millega on seotud tegevusaktiivsuse langus. 
Uute töötajate lisandumisega 2009.a on programmi aktiivne tegevus taastnud. 

 

1.4.3 Tervisepoliitika programm (TP) 

Tervisepoliitika programmi  (TP) eesmärgiks on  kaasa  aidata  Eesti elanike  terviseseisundi paranemisele 
ning pakkuda lahendusi inimeste vajadustele ja ootustele vastava tervisesüsteemi arendamisel.  

Kokku teostati 2008. aasta jooksul 5 uurimisprojekti. Olulisemad rahastajad oli Eesti Haigekassa, Tervise 
Arengu  Instituut,  Sotsiaalministeerium.  TP  programmis  töötas  2008.  aastal  täis‐  või  osaajaga  3 
analüütikut,  lisaks  osales  erinevates  projektides  (3)  külalisuurija  ja  2  eksperti.  Ühtekokku  ilmus  TP 
ekspertidelt 2008. aastal 9artiklit ja 5 uurimisraportit. 

 

1.4.4 Hariduspoliitika programm (HP) 

Haridusprogrammi  (HP)  eesmärgiks  on  aidata  kaasa  ühiskonna  kõigi  liikmete  harituse  ja 
õppimisvõimaluste suurenemisele läbi mõtestatud hariduspoliitika.  

Kokku  tegeleti  2008.  aasta  jooksul  5  uurimisprojektiga.  Suurimad  rahastajad  olid  Haridus‐  ja 
Teadusministeerium, Rahvastikuministri Büroole ning Avatud Ühiskonna Instituut (Open Society Institute) 
Budapestis.  HP  programmis  töötas  2008.  aastal  täis‐  või  osaajaga  1  analüütik  ning  1  stipendiaat 
analüütikuna. Ühtekokku ilmus HP ekspertidelt 2008. aastal 2 uurimisraportit. 

 

1.4.5 Valitsemise ja kodanikuühiskonna programm (VKP) 

Programmi  eesmärgiks  on  toetada  kaasaegsete  valitsemise  põhimõtete  rakendamist  ning 
kodanikeühiskonna võimestamist ühiskonnaelu korraldamisel.  

2008. aastal  viidi  läbi  või  lõpetati  kuus uurimisprojekti, neist üks  rahvusvaheline.  Suurimad  rahastajad 
olid Siseministeerium, Riigikantselei ja Euroopa Komisjon. Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmis 
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töötas  2008.  aastal  täis‐  või  osaajaga  kaks  analüütikut  ja  üks  programmijuht,  lisaks  osales  erinevates 
projektides 6 külalisuurijat ja eksperti. Ühtekokku ilmus VKP ekspertidelt 2008. aastal 5 uurimisraportit. 

Programmi juhtimise võttis üle uus programmi direktor Annika Uudelepp, kes on ka uus juhatuse liige 

 
 
 
 
__________________________ 
Juhatuse esimees 
Ain Aaviksoo 
 
_________________________ 
Juhatuse liige 
Reelika Leetmaa 
 
 
__________________________ 
Juhatuse liige 
Annika Uudelepp 
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2 Raamatupidamise aastaaruanne 
 

2.1 Juhatuse deklaratsioon 

 
SA  Poliitikauuringute  Keskus  PRAXIS  juhatus  on  Sihtasutuste  seadusest  lähtuvalt  koostanud 
raamatupidamise  aastaaruande, mis  kajastab  õigesti  ja  õiglaselt  äriühingu  vara,  kohustusi  ja 
omakapitali ning majandustegevuse  tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on 
järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. 
 
Raamatupidamise  aastaaruandes  kajastuvad olulised  vara  ja  kohustuste  hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2008 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul. 
 
Vara  ja  kohustusi  on  hinnatud  kaalutletud  ja  konservatiivsetel  alustel.  Raamatupidamise 
aastaaruande  koostamine  nõuab  hinnangute  andmist. Need  hinnangud  põhinevad  aktuaalsel 
informatsioonil  äriühingu  seisundist  ning  kavatsustest  ja  riskidest  raamatupidamise 
aastaaruande koostamispäeva seisuga.  
 
Juhatuse  kinnitusel  on  SA  Poliitikauuringute  Keskus  PRAXIS  jätkuvalt  tegutsev  üksus.  Juhatus 
kinnitab 2008.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. 
 
Tallinnas, 30. juuni 2009.a 
 
 
 
 
__________________________ 
Juhatuse esimees 
Ain Aaviksoo 
 
 
_________________________ 
Juhatuse liige 
Reelika Leetmaa 
 
 
__________________________ 
Juhatuse liige 
Annika Uudelepp 
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2 Raamatupidamise aastaaruanne 
 

2.1 Juhatuse deklaratsioon 

 
SA  Poliitikauuringute  Keskus  PRAXIS  juhatus  on  Sihtasutuste  seadusest  lähtuvalt  koostanud 
raamatupidamise  aastaaruande, mis  kajastab  õigesti  ja  õiglaselt  äriühingu  vara,  kohustusi  ja 
omakapitali ning majandustegevuse  tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on 
järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. 
 
Raamatupidamise  aastaaruandes  kajastuvad olulised  vara  ja  kohustuste  hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2008 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul. 
 
Vara  ja  kohustusi  on  hinnatud  kaalutletud  ja  konservatiivsetel  alustel.  Raamatupidamise 
aastaaruande  koostamine  nõuab  hinnangute  andmist. Need  hinnangud  põhinevad  aktuaalsel 
informatsioonil  äriühingu  seisundist  ning  kavatsustest  ja  riskidest  raamatupidamise 
aastaaruande koostamispäeva seisuga.  
 
Juhatuse kinnitusel on SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS jätkuvalt tegutsev üksus. 
Juhatus kinnitab 2008.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. 
 
Tallinnas, 30. juuni 2009.a. 
 
 
 
 
__________________________ 
Juhatuse esimees 
Ain Aaviksoo 
 
 
_________________________ 
Juhatuse liige 
Reelika Leetmaa 
 
 
_________________________ 
Juhatuse liige 
Annika Uudelepp 
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2.2 Bilanss 

(kroonides)       
    Lisa nr  31.12.2008 31.12.2007 
VARAD     
Käibevara   
Raha ja pangakontod  2  2 409 243 1 765 467 
Nõuded ja ettemaksed     
  Nõuded ostjate vastu  3  324 904 1 612 867 
  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 7 0 73 269 
  Muud lühiajalised nõuded   4  4 650 42 270 
  Laekumata sihtfinantseeringud  5  606 749 594 107 
  Ettemaksed teenuste eest  4  15 529 21 834 
  Kokku  951 832 2 344 347 
Käibevara kokku    3 361 075 4 109 814 
Põhivara     
Materiaalne põhivara     
  Muu materiaalne põhivara (jääkväärtuses) 1 279 9 019 
  Kokku  6  1 279 9 019 
Põhivara kokku    1 279 9 019 
VARAD KOKKU    3 362 354 4 118 833 
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused     
Laenukohustused     
  Lühiajalised laenud ja võlakirjad    1 038 21 313 
  Kokku  1 038 21 313 
Võlad ja ettemaksed     
  Võlad tarnijatele    452 366 602 407 
  Võlad töövõtjatele    527 606 634 539 
  Maksuvõlad  7 788 712 341 171 
  Muud lühiajalised võlad    16 487 0 
  Kokku    1 785 171 1 578 117 
Sihtfinantseerimine     
  Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 8 1 014 592 890 648 
  Fond  9  159 215 363 519 
  Kokku    1 173 807 1 254 167 
Lühiajalised kohustused kokku    2 960 016 2 853 597 
KOHUSTUSED KOKKU  2 960 016 2 853 597 
Sihtkapital     
Sihtkapital nimiväärtuses    200 200 
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem    1 265 036 1 623 165 
Aruandeaasta tulem  ‐862 898 ‐358 129 
SIHTKAPITAL KOKKU     402 338 1 265 236 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    3 362 354 4 118 833 
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2.3 Tulude ja kulude aruanne  

(kroonides)       
         
  Lisa nr  2008  2007
     
Tulud     
Sihtotstarbelised tulud projektide finantseerimiseks    3 016 824  2 420 611
Sihtotstarbelised tulud institutsionaalseks 
finantseerimiseks    314 027  1 574 312
Tulud ettevõtlusest    6 243 262  4 935 174
Kokku põhitegevuse tulud  10  9 574 113  8 930 097
Muud tulud    16 355  307 403
Tulud kokku    9 590 468  9 237 500
     
Kulud     
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud    3 282 568  2 906 985
Jagatud annetused ja toetused    147 300  132 000
Mitmesugused tegevuskulud    1 242 639  1 559 168
Tööjõukulud    5 729 897  4 945 641
  palgakulud    4 388 426  3 789 485
  sotsiaalmaksud    1 341 471  1 156 156
Põhivara kulum ja väärtuse langus  6  7 740  9 832
Muud kulud    37 150  6 889
Kulud kokku    10 447 294  9 560 515
     
Põhitegevuse tulem    ‐856 826  ‐323 015
     
Finantstulud ja ‐kulud     
Kasum (‐kahjum) valuutakursi muutustest    ‐23 117  ‐60 625
Muud finantstulud ja ‐kulud    17 045  25 511
Finantstulud ja ‐kulud kokku    ‐6 072  ‐35 114
       
Aruandeaasta tulem    ‐862 898  ‐358 129
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2.4 Rahavoogude aruanne 

(kroonides)     
       
  2008 2007 
Rahavood põhitegevusest   
Põhitegevuse tulem  ‐856 826 ‐323 015 
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum ja väärtuse langus  7 740 9 832 
  Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest  ‐23 117 ‐60 625 
Nõuete ja ettemaksete muutus   1 392 515 ‐930 279 
Kohustuste ja ettemaksete muutus   186 779 437 588 
Kasutatud sihtfinantseering  ‐3 330 851 ‐3 994 923 
Kokku rahavood põhitegevusest  ‐2 623 760 ‐4 861 422 
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid  17 045 25 511 
Kokku rahavood investeerimistegevusest  17 045 25 511 
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud sihtfinantseerimine  3 250 492 4 046 535 
Kokku rahavood finantseerimistegevusest  3 250 492 4 046 535 
   
Rahavood kokku  643 776 ‐789 376 
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  1 765 467 2 554 843 
Raha ja raha ekvivalentide muutus  643 776 ‐789 376 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  2 409 243 1 765 467 
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2.5 Sihtkapitali muutuste aruanne 

 
  Sihtkapital Eelmiste 

perioodide 
akumuleeritud 

tulem

Aruandeaasta 
tulem 

Kokku
 

  
   

Saldo seisuga 31.12.2006  200 1 706 008 ‐82 844  1 623 364
Aruandeperioodi tulem 2006  ‐82 844 82 844  0
Aruandeperioodi tulem 2007  ‐358 129  ‐358 129
Saldo seisuga 31.12.2007  200 1 623 165 ‐358 129  1 265 235
Aruandeperioodi tulem 2007  ‐358 129 358 129  0
Aruandeperioodi tulem 2008  ‐862 898  ‐862 898
Saldo seisuga 31.12.2008  200 1 265 036 ‐862 898  402 338



                                   SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS majandusaasta aruanne 2008 

 
  
Ain Aaviksoo 
Juhatuse liige…………………………….. 

15

 

2.6 Raamatupidamise aastaaruande lisad 

 
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 
 
Üldpõhimõtted 
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2008. aasta  raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded 
on kehtestatud Eesti Vabariigi  raamatupidamise  seaduses, mida  täiendavad Raamatupidamise 
Toimkonna poolt välja antud juhendid.  
 
Raamatupidamise  aastaaruande  koostamisel  on  lähtutud  soetusmaksumuse  printsiibist,  välja 
arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 
SA  Poliitikauuringute  Keskus  PRAXIS  kasutab  tulude  ja  kulude  aruande  koostamisel  Eesti 
Vabariigi raamatupidamise seaduse  lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mille kirjeid on 
täiendatud ja muudetud sihtasutuse erisusi arvestades. 
Majandusaasta algas 01.01.2008 ja lõppes 31.12.2008, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. 
 
Raha ja raha ekvivalendid 
Raha  ja  selle  ekvivalentidena  kajastatakse  rahavoogude  aruandes  kassas  olevat  sularaha, 
nõudmiseni  hoiuseid  pankades,  tähtajalisi  hoiuseid  tähtajaga  kuni  3  kuud  ja  rahaturufondi 
osakuid.  

 
Nõuded ostjate vastu 
Nõuetena ostjate  vastu  kajastatakse  Sihtasutuse majandustegevuse  käigus  tekkinud  lühiajalisi 
nõudeid.  
Nõuete  laekumise  tõenäosust  hinnatakse  võimaluse  korral  iga  ostja  kohta  eraldi.  Kui  nõuete 
individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt 
ainult  olulisi  nõudeid.  Ülejäänud  nõudeid  hinnatakse  kogumina,  arvestades  eelmiste  aastate 
kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist 
kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.  

 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks  põhivaraks  loetakse  ettevõtte  enda  tegevuses  kasutatavaid  varasid  kasuliku 
tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni.  
Materiaalne  põhivara  võetakse  algselt  arvele  tema  soetusmaksumuses,  mis  koosneb 
ostuhinnast  (k.a  tollimaks  ja muud mittetagastatavad maksud)  ja otseselt soetamisega seotud 
kulutustest, mis  on  vajalikud  vara  viimiseks  tema  tööseisundisse  ja  –asukohta. Materiaalset 
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud 
kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.  

 
Amortisatsiooni  arvestatakse  lineaarselt  lähtudes  järgmistest  eeldatavatest  kasulikest 
eluigadest:  

 
• Muu materiaalne põhivara   20% aastas
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Kapitali‐ ja kasutusrendid 
Kapitalirendina käsitletakse  rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga  seonduvad 
riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 
 
 
Sihtasutus kui rentnik  
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara  ja kohustusena  renditud vara õiglase väärtuse summas. 
Rendimaksed  jaotatakse  finantskuluks  (intressikulu)  ja kohustuse  jääkväärtuse vähendamiseks. 
Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse 
jääkväärtuse  suhtes  sama. Kapitalirendi  tingimustel  renditud  varad  amortiseeritakse  sarnaselt 
omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või 
rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. 
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. 

 
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja ‐kohustused 
Välisvaluutas  fikseeritud  tehingute  kajastamisel  on  aluseks  võetud  tehingu  toimumise  päeval 
ametlikult  kehtinud  Eesti  Panga  valuutakursid.  Välisvaluutas  fikseeritud  monetaarsed 
finantsvarad  ja  –kohustused  ning  mittemonetaarsed  finantsvarad  ja  ‐kohustused,  mida 
kajastatakse  õiglase  väärtuse  meetodil,  hinnatakse  bilansipäeval  ümber  Eesti  kroonidesse 
ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid 
ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna. 

 
Tulude ja kulude arvestamine 
Aruande  perioodi  kuludes  on  kajastatud  kõik  projektide  sihtfinantseerimisega  seotud 
tegevuskulud, millega  seotud  tegevused  on  aset  leidnud  aruandeaastal.  Projektidega  seotud 
sihtfinantseerimise  tulud  on  kajastatud  tuluna  proportsionaalselt  projekti  valmidusastmele. 
Projektide  valmidusastet hinnati  individuaalselt projektide  viisi  viieastmelisel hinnanguskaalal. 
Projektide üldkulude finantseerimise tulusid on kajastatud tuludena proportsionaalselt laekunud 
sihtfinantseeringuga. Institutsionaalset granti on kajastatud tuluna summas, mis oli lepinguliselt 
ettenähtud aruandeaastal kasutamiseks.  
 
Sihtfinantseering 
Sihtfinantseerimist  kajastatakse  tuluna  nendel  perioodidel,  millal  leiavad  aset  kulud,  mille 
finantseerimiseks sihtfinantseering on mõeldud. 
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel on rakendatud brutomeetodit. 

 
Seotud osapooled 
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

• Juhatuse ning nõukogu liikmeid; 
• Eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid; 
• Töötajaid. 
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Lisa 2 Raha  
 

   31.12.2008 31.12.2007
Kassa  116 116
Kassa EUR  22  
Kassa USD  24 487 23 457
Hansapank, EEK  558 269 363 994
Hansapank, USD  321 5 145
Hansapank, EUR  145 240 198 456
Hansapank II, EEK  10 274 2 519
Hansapank Deposiit  0 15 000
Sampo, EEK  1 302 900 29 577
Sampo, USD  8 191 7 878
Sampo, EUR  25 566 297 166
Sampo, EEK  146 442
Sampo, EUR  13 480 13 445
Sampo, EEK  14 011 13 975
Sampo, EUR  7 970 7 949
Ühispank, EEK  1 728 29
Ühispank, EUR  3 260 145 385
Ühispank EEK, Likviidsusfond  69 237 77 000
Ühispank II, EEK,  1 545 1 318
Ühispank III, EEK  447 23 937
Ühispank,tähtajaline hoius, EEK,  0 403 935
Ühispank,likviidsus fond, EEK,  0 37 000
Ühispank,Private Bank, EEK  0 97 744
Ühispank IV, EEK,  221 533  
Ühispank V, EEK  500
Raha kokku  2 409 243 1 765 467
 
 
 
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 
 

   31.12.2008 31.12.2007 
Ostjatelt laekumata arved  329 404 1 612 867 
Nõuded ostjate vastu kokku  329 404 1 612 867 
  
        
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi 
alguses 

0 0 

Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu  4 500  
Ebatõenäoliselt laekuvad arved kokku  4 500 0 
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Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded 
 
   31.12.2008 31.12.2007
Tulevaste perioodide kulud  15 529 8 531
Laekumata intressid  1 823 1 694
Muud lühiajalised nõuded  2 827 32 045
Muud lühiajalised nõuded kokku  20 179 42 270
 
 
Lisa 5 Laekumata sihtfinantseeringud  
 
Laekumata sihtfinantseeringuna on kajastatud lepingutega seotud nõuded, mis on laekumata 
31.12.2008 seisuga summas 754 914.‐ Summa jaotus programmide viisi on toodud lisas nr 8.  
 
Lisa 6 Materiaalne põhivara 
 

  
Masinad ja 
seadmed 

Muu 
inventar 

Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2006  43 000 113 493 156 493 
Soetusmaksumus 31.12.2007  43 000 113 493 156 493 
Soetusmaksumus 31.12.2008  43 000 113 493 156 493 
Akumuleeritud kulum 31.12.2006 40 908 96 733 137 641 
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)  2 092 7 740 9 832 
Akumuleeritud kulum 31.12.2007 43 000 104 473 147 473 
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)  0 7 740 7 740 
Akumuleeritud kulum 31.12.2008  43 000 112 214 155 214 
Jääkmaksumus 31.12.2006  2 092 16 760 18 852 
Jääkmaksumus 31.12.2007  0 9 019 9 019 
Jääkmaksumus 31.12.2008  0 1 279 1 279 
 
 
 
Lisa 7 Maksud 
 
   31.12.2008 31.12.2007 
   Võlg  Ettemaks Võlg 
Käibemaks   266 052 73 063  
Erisoodustuse tulumaks  4 661   12 272
Üksikisiku tulumaks  185 952   114 919
Sotsiaalmaks  313 278 201 519
Kohustuslik kogumispension  13 053 8 334
Töötuskindlustusmaks  7 640   4 127
Maksuviivised  ‐1 924 206  
Maksuvõlad/ettemaksud  
kokku  788 712 73 269 341 171
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Lisa 8 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 
 

Programm 
2008  2007  Laekumata 

Lühiajaline Lühiajaline 2008 2007 
Innovatsioonipoliitika  48 170 223 986 91 849 83 429 
Töö‐ ja sotsiaalpoliitika  285 999 390 303 157 387 78 154 
Hariduspoliitika  49 076 100 000    
Tervisepoliitika  125 325 104 400 91 886 432 524 
Avaliku halduse poliitika    62 940
Valitsemise ja 
kodanikuühiskonna poliitika  504 745   52 749  
Muud iseseisvad projektid      212 878  
Põhivara  1 279 9 019    
Kokku  1 014 594 890 648 606 749 594 107 
 
 
Lisa 9 Dr Ruta Kruuda Fond  
 
Dr  Ruta  Kruuda  fond  asutati  2006.a.  eesmärgiga  jäädvustada  Dr  Ruta  Kruuda  panust  Eesti 
rahvatervise  poliitika  uurimisse  ja  edendamisse,  uue  teadmise  loomisse  ja  selle  levitamisse. 
Fond  moodustatakse  eraisikute  ja  organisatsioonide  annetustest  ja  toetustest.  Fondi  juhib 
nõukogu ja kuni 2008.aastani teenindas sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
 
Fondi väljundid on : 

1. Dr Kruuda fondi stipendium 
2. avalik loeng 
3. muud fondi eesmärki edendavad autasud, preemiad jms. 

 
 
05. veebruaril 2008.a. anti fond koos kõikide varadega üle SA‐le Dr Ruta Kruuda Fond. 
 

   2008 2007
Saadud annetused  150 450 171 877
Teenitud intressitulud    11 120
Kokku  150 450 182 997
     
Makstud stipendiumid    110 000
Avaliku loenguga seotud 
kulud    88 047
Kokku  0 198 047
 

   31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Fondi kapitali jääk  513 969 363 519 378 568 
Üleantud fondi jääk  363 519    
   
Fondi kapitali jääk Praxises  150 450    
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Lisa 10  Põhitegevuse tulud 
 

Tulu kandja 
2008.a. 

Open 
Society  Välisfinant‐ Kohalikud  Ettevõtlus Kokku 
Institute seerijad  finantseerijad     

Innovatsioonipoliitika    123 440 540 766  696 388 1 360 594
Töö‐ ja sotsiaalpoliitika    957 833 175 101  1 823 544 2 956 479
Hariduspoliitika    116 336 350 000  298 716 765 052
Tervisepoliitika    149 996 160 000  982 935 1 292 931
Avaliku halduse poliitika      1 925 159 1 925 159
Valitsemine ja kodanikuühiskonna 
poliitika  46 091 703 547  503 365 1 253 004
Põhikirjaliste tegevustega seotud tulud  7 740     7 740
Kokku  7 740 1 393 697 1 929 414  6 230 107 9 560 958
 
 
Lisa 11  Saadud ja kasutatud sihtfinantseerimised 
 
2008.a. laekus projektide finantseerimiseks 3 250 492 krooni. 
Sihtfinantseeringuid kasutati 3 330 851 krooni. 
 
 
Lisa 12  Kasutusrent 
 
Ruumide rendi tasumine toimub vastavalt rendileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt. 
 
   2008 2007
Ruumide rent  231 855 149 689
Kontoritehnika rent  69 932 106 097
Kokku  301 787 255 786
 
 
Lisa 13  Tehingud seotud osapooltega 
 
Juhatuses on kolm liiget, neile aruandeaastal makstud tasude kogusumma oli 388 491 krooni. 
 
Ostu‐, müügi ja laenutehinguid seotud isikutega aruandeaastal ei toimunud.  
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3 Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2008. a majandusaasta aruandele 
 
 
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis tegevjuhtkond on koostanud 2008. a majandusaasta aruande.  
 
 
_____________________________   
Juhatuse esimees         
Ain Aaviksoo         
 
 
_____________________________   
Juhatuse liige         
Reelika Leetmaa       
 
 
_____________________________   
Juhatuse liige       
Annika Uudelepp         
 
 
Nõukogu on tegevjuhtkonna poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja 
raamatupidamise aastaaruande, läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud. 
 
 
_______________________________ 
Nõukogu esimees 
Daniel Vaarik 
 
 
_______________________________ 
Nõukogu liige 
Kadi Lambot 
 
 
_______________________________ 
Nõukogu liige 
Ene‐Margit Tiit 
 
 
_______________________________ 
Nõukogu liige 
Sten Tamkivi 
 
 



 
 

 

Sõltumatu audiitori aruanne 
 
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS nõukogule 
 
Oleme auditeerinud SA Poliitikauuringute Keskus PRAXISe raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi 
seisuga 31. detsember 2008, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud 
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete 
kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 7 
kuni 17, on kaasatud meie poolt identifitseerituna käesolevale aruandele. 
 
Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas 
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine  kooskõlas Eesti 
hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja 
töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse  koostamise ja esitamise ilma pettustest või 
vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud 
tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine. 
 
Audiitori kohustused 
Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi 
kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja 
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi.  
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi 
tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori 
otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest 
tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende 
riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks 
juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit 
hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute 
põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.  
 
Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. 
Arvamus 
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt SA Poliitikauuringute 
Keskus PRAXISi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas  Eesti hea raamatupidamistavaga. 
  
 
 
 
 
 
 
Tallinn, 30. juunil 2009 
 
 
Allkirjastatud digitaalselt 
 
Tiina Maalinn 
 
Vannutatud audiitor 
 

KMRA Audiitorbüroo OÜ  Tammsaare tee 47 Tallinn 11316  tel +372 6033 073  fax +372 6033 078  info@kmra.ee 
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