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Hinnang kontrollitud
tehinguklasside
raamatupidamises
kajastamisele

Kontrollitud tehinguklasside raamatupidamise
aastaaruandes kajastamise õigsus
1.

Riigikontrolli hinnangul on kontrollitud tehinguklasside saldod
Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamise aruandes
31.12.2006. a seisuga olulises osas õigesti kajastatud, kui mitte
arvestada punktides 3–11 esitatud märkuseid põhivara arvestuse
kohta.
Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaaruande näitajate õigsusele
hinnangu andmise käigus hindas Riigikontroll ainult riigi majandusaasta
koondaruande seisukohalt oluliste tehinguklasside (vt tabel lk 15–16)
vastavust raamatupidamise seadusele, rahandusministri vastavatele
määrustele ning raamatupidamise heale tavale.

2.

Märkused kontrollitud
tehinguklasside
raamatupidamises
kajastamise kohta
Märkus – oluline tähelepanek, mis võib
mõjutada finantsaruannete õigsust ja anda
seeläbi finantsaruannete lugejatele
moonutatud informatsiooni.

Kajastamata kinnisvarainvesteeringud
3. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala raamatupidamise
aastaaruandes ei ole kajastatud kinnisvarainvesteeringutena kõiki neid
hooneid või hoone osasid, mis on üürile antud avalikku sektorisse
mittekuuluvatele üksustele ja eraisikutele (korterid). Näiteks selgus auditi
käigus, et kinnisvarainvesteeringuna on kajastamata hooneid ja hoone
osasid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kokku maksumusega 9,7 mln
krooni ja Tallinna Tööstushariduskeskuses kokku maksumusega 10,1 mln
krooni.
4. Riigikontrolli hinnangul tagab hoonete ja hoone osade klassifitseerimine kasutuseesmärgist lähtuvalt kinnisvarainvesteeringuteks ja
nendega tehtud tehingute õige kajastamine raamatupidamises kõikehõlmava ülevaate kinnisvarainvesteeringute korrashoiuks tehtud
tegelikest kuludest. Praegu kajastatakse neid kulusid põhitegevusega
seotud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude hulgas.

Riigikontrolli soovitus haridus- ja teadusministrile: nõuda kõigilt
valitsemisala asutustelt, et avalikust sektorist väljapoole kasutada antud
hooned ja hoone osad arvestatakse raamatupidamises kinnisvarainvesteeringutena.

5.

Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri vastus:
Tähelepanek on osaliselt põhjendatud. Juhtudeks, kus õpilastele mõeldud
ühiselamustes elab ka kolmandaid isikuid, kehtestatakse ministeeriumi
raamatupidamise sise-eeskirjas piirmäär, millal hoone kajastatakse
proportsionaalselt kinnisvarainvesteeringuna. Hariduse kättesaadavuse
tagamiseks loodud ühiselamu või õpilaskodu koht aga ei ole
kinnisvarainvesteering (EV haridusseaduse § 35 lg 3).
Riigikontrolli kommentaar: Käesolevas aruandes kajastamata
kinnisvarainvesteeringutena väljatoodu ei sisalda õpilaste kasutuses
olevaid hooneid ja hoone osasid, vaid avalikku sektorisse
mittekuuluvatele äriühingutele üürile antud hoonete ja hoone osade
maksumusi.
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Puudused põhivara arvestuses
Osa maaüksusi on ministeeriumi valitsemisala asutuste raamatupidamises arvele võtmata. Näiteks ei ole arvele võetud Tallinna
Polütehnikumil üks maaüksus maa maksustamishinnaga 2 642 800 krooni
ja Eesti Biokeskusel üks maaüksus maa maksustamishinnas 384 900
krooni. (Eesti Biokeskuse bilansis maa kajastamata jätmine on välja
toodud juba 2005. a kontrolliaruandes.) Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli auditeerinud siseaudiitor tuvastas, et kooli bilansis ei
kajastu maa 660 200 krooni väärtuses.

6.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli bilansis olevad
maaüksused erinevad 31.12.2006. a seisuga Suure-Jaani Vallavalitsuse ja
Halliste Vallavalitsuse andmete alusel koostatud maamaksu teatistel
näidatud maaüksustest. Samuti erinevad kooli raamatupidamises
kajastatud maaüksuste maksumused maa maksustamishinnast maamaksu
teatistel. Näiteks on Halliste Vallavalitsuse andmete alusel koostatud
teatisel maaüksuse pinnaks 118,78 ha, samas aga anti Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskoolile üle Õisu Toiduainetööstuse Kooli
reorganiseerimisel maaüksus pinnaga 88,1 ha. Suure-Jaani Vallavalitsuse
koostatud teatisel on maa maksustamishinnaks 299 600 krooni, kooli
bilansis aga on maa maksumus 2400 krooni.

7.

Mitmete asutuste põhivara analüütilise registri andmed ei ole
vastavuses bilansis toodud andmetega, mistõttu ei saanud audiitorid
kindlust, et bilansis näidatud põhivara vastab ka tegelikkusele. Näiteks on
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse bilansis põhivara kajastatud 2 412 451
krooni võrra suuremana kui põhivara arvestuses. Riigikontrolli audiitorid
ja ministeeriumi valitsemisala asutusi auditeerinud välisaudiitorid
täheldasid seda probleemi veel mitmetes asutustes (Tallinna Tehnikakõrgkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Rakvere Kutsekeskkool, Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENeT).

8.

Auditeerimisel tuvastati puudusi inventuuride korraldamisel ja
inventuuri tulemuste kajastamisel raamatupidamises. Sellest annavad
tunnistust järgmised näited:

9.
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■

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põhivarade
inventeerimisnimekirjad ei ole korrektselt vormistatud, mõnel
neist puuduvad inventeerijate allkirjad, on vaid materiaalselt
vastutava isiku allkiri. Mitmel juhul ei ole märgitud
inventeerimiskomisjoni poolt üleloetud varade tegelikku seisu,
samuti ei ole märgitud ühelgi inventeerimisnimekirjal inventuuri
tegemise kuupäeva. Põhivara nimekirjas muu põhivara kohta
esitatud andmed erinevad inventuuri koondaktis toodud
andmetest. Eeltoodu tõttu ei saa põhivara inventuuri pidada
usaldusväärseks.

■

Ministeeriumi valitsemisala asutusi auditeerinud välisaudiitorid
täheldasid, et põhivara inventuuri käigus ei ole hinnatud varade
kasulikku eluiga ega tehtud ettepanekuid amortisatsiooninormi
muutmiseks (Suuremõisa Tehnikum, Rummu Erikutsekool,
Noarootsi Gümnaasium, Vana-Antsla Kutsekeskkool).

■

Narva Kutseõppekeskust auditeerinud vannutatud audiitori
hinnangul ei ole seal tehtud lõpetamata ehituse inventuur
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usaldusväärne, kuna inventeerimisaktis ei kajastu eraldi
haljastuse, teede, alarmsüsteemi, korvpalliväljaku jms
maksumusi. Lõpetamata ehituse bilansikirje 64,5 mln krooni
sisaldab ka nende hooneosade rekonstrueerimistööde maksumusi,
mis olid juba kasutusse võetud. Näiteks Narvas Kalda tn 9 asuv
värvikamber maksumusega 2 mln krooni ja Kreenholmi tn 45
asuva õppehoone I etapi rekonstrueerimistööd, millele Narva
Linnavalitsus oli andnud kasutusloa juba 18.10.2006. a.
Õppehoone I etapi rekonstrueerimistööde maksumust ei ole
võimalik raamatupidamisandmete põhjal määratleda, kuna eraldi
vastavat arvestust ei peeta ja ka koostatud inventuuriakt seda ei
võimalda. Kalda 9 värvikambrit kasutati vähemalt 8 kuu jooksul,
hoone kulum ei kajastu aruandeperioodi kuludes. Sellisele
järeldusele jõudsid ka Riigikontrolli audiitorid, kontrollides
vannutatud audiitori tehtud tööd.
Mitmel juhul tuvastati, et bilansis ei ole kajastatud osa
kapitaliseerimisele kuuluvatest väljaminekutest, mistõttu on põhivara
näidatud väiksemana ja tegevuskulud suuremana. Näiteks:

10.

■

Tallinna Tehnikakõrgkool on jätnud põhivara maksumusse
kapitaliseerimata kokku 3,95 mln krooni, mis on kajastatud
tegevuskulude hulgas (üliõpilashotelli akende vahetus
maksumusega 1 328 260 krooni, tehnoloogia- ja arenduskeskuse
ruumide renoveerimistööd maksumusega 955 410 krooni,
õppehoone III ja IV korruste auditooriumide renoveerimistööd
maksumusega 643 520 krooni, ventilatsioonitööd maksumusega
553 324 krooni, küttesüsteemi asendamine maksumusega
468 834 krooni).

■

Narva Kutseõppekeskuse tegevuskuludes on kajastatud
hoonealuse süvendi kaevetööd maksumusega 415 166 krooni,
mis on akteeritud lammutustööde alaliigis ning seetõttu koos
nendega kuludesse kantud. Nii Riigikontrolli kui ka vannutatud
audiitori hinnangul tuleb need kulud kapitaliseerida
rekonstrueerimistööde maksumusse.

Riigikontrolli hinnangul ei toimi valitsemisala asutustes sisekontrollisüsteem piisavalt, et tagada põhivara kõikehõlmavat ja õiget arvestust
ning kajastumist finantsaruannetes. Puudused põhivara arvestuses ja
kontrollisüsteemis võivad olla riigivara hävimist ja kuritarvitusi
soodustavaks teguriks. Samuti on vara kõikehõlmav ja täielik arvestus
oluline õigete juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.

11.

Riigikontrolli soovitus haridus- ja teadusministrile: nõuda
valitsemisala asutustelt kehtestatud arvestuspõhimõtete ja sisekontrollisüsteemi järgimist ning täitmist, et tagada põhivara säilimine ning
kõikehõlmav ja õige arvestus.

12.

Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium on valitsemisala asutustelt järjepidevalt
nõudnud varade õiget ja kõikehõlmavat arvestust. Haldusala
raamatupidajatele on korraldatud koostöös audiitoritega vastavasisulisi
infopäevi ning koostatud inventeerimise juhendmaterjal.
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Tähelepanekud kontrollitud
tehinguklasside raamatupidamises kajastamise kohta
Tähelepanek – auditi leid, mis summa
ebaolulisuse tõttu Riigikontrolli arvamust
kontrollitud tehinguklasside õigsuse kohta
ei mõjuta, küll aga viitab vajakajäämistele
sisekontrollisüsteemis.

Tegevustulude arvestuses on puudusi
Raamatupidamisarvestuses ei kasutata alati tulu kirjendamisel õigeid,
riigi raamatupidamise üldeeskirjas nõutud kontosid ja saadavad tulud ei
ole seetõttu majanduslikust sisust lähtuvalt jaotatud. See puudus
majandustehingute kirjendamisel põhjustab ebaõige informatsiooni
saamist raamatupidamisregistritest, mistõttu võidakse teha valesid
otsuseid eelarvestamisel. Näiteks Tallinna Tehnikakõrgkooli
raamatupidamises kajastatakse üüritulu kontol „ muu tulu üüri ja rendiga
kaasnevast tegevusest”, mitte aga üldeeskirja nõuete kohaselt kontol „üür
ja rent mitteeluruumidelt”. Samuti kajastatakse nimetatud kontol ka tulu
edasiantavatest kommunaalkuludest (elekter, küte, valve jms), mis tuleb
üldeeskirja kohaselt kajastada erinevatel tulukontodel. Selliselt
kajastatakse kooli raamatupidamises ka kommunaalteenuste kulud
põhitegevusega seotud kulude hulgas, mitte aga üldeeskirjaga kehtestatud
üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulude
kontodel.

13.

Personalikulude arvestuses on puudusi
Puhkusetasu ja puhkusetasu kohustuse arvestamisel ei rakendata alati
õigeid arvestuspõhimõtteid. Näiteks:
14.

■

Tallinna Tehnikakõrgkoolis jätkatakse kokkulepitud palga
maksmist ka puhkuse ajal. Samas on aga puhkusele eelnenud
kuue kuu arvestuse perioodil makstud preemiaid ja ühekordseid
lisatasusid. Puhkusetasu arvutamise korra kohaselt tuleb puhkuse
päevatasu arvestamisel arvesse võtta ka makstud ühekordsed
lisatasud ja preemiad. Puhkusetasude arvestuse õigsuse
kontrollimisel tuvastas Riigikontroll, et töötajatele oli
puhkusetasu makstud seetõttu vähem.

■

Puhkusetasu kohustuse arvutamisel ei võetud arvesse detsembris
makstud preemiaid (Tallinna Tehnikakõrgkool) ja detsembrikuus
makstud preemiaid ei jaotatud võrdeliselt ajavahemikuga, mil
need teeniti (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus). Puhkusetasu
arvutamise korra järgi tuleb päevatasu arvestamisel arvesse võtta
ka makstud lisatasud ja preemiad, mis tuleb jaotada võrdeliselt
ajavahemikuga, mil need teeniti. Seetõttu ei ole bilansis
kajastatud õiges mahus puhkusetasude kohustus.

Majandamiskulude arvestuses on puudusi
Raamatupidamisarvestuses ei ole alati järgitud kulude edasiandmise
põhimõtteid, mistõttu on kajastatud majandamiskuluna teise üksuse
kulusid. Üldeeskirja kohaselt on riigiraamatupidamiskohustuslasel
lubatud näidata tegevuskuludena ainult tema enda tegevusega seotud
kulusid. Teise riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse eest, aga ka
muude isikute eest makstud tasusid käsitatakse kulude edasiandmisena.
Nii näiteks olid mitmed ministeeriumi valitsemisala asutused kajastanud
enda põhitegevusega seotud hoonete majandamiskulude hulgas ka üürile
või rendile antud hooneosade ning erastatud korterite kommunaalkulusid.
Neid kulusid tuleb aga üldeeskirja kohaselt kajastada kas kontorühmas
„üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud”
või siis, kui hooned või hooneosad on bilansis kajastatud
kinnisvarainvesteeringuna, kontorühmas „kinnisvarainvesteeringute

15.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007

5

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks

majandamiskulud”. Seetõttu ei ole raamatupidamisest võimalik saada
informatsiooni kulude suuruse kohta hoonete kasutusotstarbest lähtudes
ja kontrollida, kas kõik edasiandmisele kuuluvad kulud on ruumide
kasutajatelt sisse nõutud (Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna
Tööstushariduskeskuses, Tallinna Tehnikakõrgkool).
Ministeeriumi valitsemisala asutusi auditeerinud välisaudiitorid
tuvastasid asutuste raamatupidamisarvestuses periodiseerimisvigu, millest
tulenevalt ei kajastu tulemiaruandel aruandeaasta tegelik tegevuskulu
(Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo, Kaagvere Erikool).

16.

Riigikontrolli soovitus haridus- ja teadusministrile: Tagada maa,
hoone või hooneosa kasutada andmise korral teistele isikutele nende
kasutada andmisest saadaolevate tulude ja tehtud kulude nõuetekohane
kajastamine.

17.

Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium täiendab raamatupidamise sise-eeskirja
punkti 3.6.1 „tegevustulude kajastamine”.

Kontrollitud majandustehingute seaduslikkus
Hinnang kontrollitud
majandustehingute
seaduslikkusele

18.

Märkus majandustehingute
seaduslikkuse kohta

Riigieelarve seaduse rikkumine

Riigikontrolli hinnangul on valimisse langenud majandustehingud sooritatud kooskõlas riigieelarve seadusega ning 2006. aasta
riigieelarve ja lisaeelarve seadusega, kui mitte arvestada punktides
19–21 toodud märkust riigieelarve seaduse rikkumise kohta.

Haridus- ja teadusminister sõlmis 04.07.2006. a lepingu Taani
mereväega miinilaeva „Lossen” ostmiseks maksumusega 6,6 mln krooni.
Lepingu kohaselt tuli laeva eest tasuda 90 päeva jooksul alates laeva
vastuvõtmisest. Laev jõudis Tallinna 21.09.2006. Seega tulnuks ostuhind
tasuda 21. detsembriks.

19.

Ministeeriumile ei olnud aga 2006. a riigieelarve seadusega selleks
soetuseks raha ette nähtud, samuti ei ole planeeritud selleks raha 2007. a
eelarves. Haridus- ja teadusminister taotles laeva ostmiseks ning selle
ülalpidamiskulude katmiseks raha 2006. a lisaeelarvesse, mida aga ei
rahuldatud. Seega taotles minister raha laeva ostmiseks alles pärast
lepingu sõlmimist. Samuti ei ole laeva ostmiseks korraldatud riigihanget.

20.

21. Riigikontrolli hinnangul võttis haridus- ja teadusminister lepingu
sõlmimisega riigile 6,6 mln kroonise kohustuse, omamata sellele rahalist
katet. Kohustuse tähtajaks täitmata jätmise eest võivad kaasneda ka Taani
seaduste järgi arvestatavad viivised.

Tähelepanekud
majandustehingute
seaduslikkuse kohta

Riigivara kasutusse andmisest saadud renditulu ei ole mõnel juhul
kantud riigieelarvesse (Tallinna Tehnikakõrgkool, Olustvere Teenindusja Maamajanduskool). Riigieelarve kassalise teenindamise eeskirja
kohaselt tuleb tulu riigivara kasutusse andmisest kanda vastavale
riigieelarve üüri- ja renditulude kontole.

22.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ei ole kandnud renditulu
õigeaegselt riigieelarvetulude kontole. Riigieelarve kassalise

23.
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teenindamise eeskirja kohaselt tuleb riigieelarve tulud kanda
riigieelarvesse kuu 5. ja 20. päeval.
24.

Riigikontrolli soovitused haridus- ja teadusministrile:
■

Lahendada võimalikult kiiresti Taani riigilt ostetud laeva eest
maksmise küsimus, et vähendada viiviste maksmisega riigile
kaasnevat kulu. Otsustada laeva ostmisega seotud
õigusrikkumistes süüdiolevate isikute vastutus.

■

Tagada riigivara kasutusse andmisest saadaoleva tulu õigeaegne
kandmine riigieelarvesse.

Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium on antud küsimusele lahenduse
otsimisega aktiivselt tegelenud ja käesolevaks ajaks on leitud ressursid
laeva väljaostmiseks. Laeva edasise ekspluateerimise osas on peetud
läbirääkimisi erinevate sotsiaalsete partneritega. Laeva kasutab
õppeotstarbel Eesti Mereakadeemia. Isiku vastutust kohaldada ei ole
võimalik, kuna nimetatud ostuga seotud ametiisikud käesoleval ajal
ministeeriumis enam ei tööta. Tugevdame kontrolli riigivara kasutusse
andmisest saadava tulu õigeaegse kandmise üle riigieelarvesse.

Riigihangete seaduse rikkumine
Auditi tulemusena selgus, et Haridus- ja Teadusministeeriumi
valitsemiseala asutustes ei järgitud paljudel juhtudel riigihangete seadust.

25.

Riigihange tuli 2006. a korraldada, kui
eeldatav hankelepingu maksumus ilma
käibemaksuta oli
1) asjade ostmise või teenuste tellimise
korral 300 000 krooni ja üle selle;
2) ehitustööde tellimise korral 2 miljonit
krooni ja üle selle.

Riigihangete seaduse kohaselt tuli
riigihangete korral, mille hankelepingu
maksumus on ilma käibemaksuta asjade
ostmisel või teenuste tellimisel 100 000
krooni ja üle selle ning ehitustööde
tellimisel 500 000 krooni ja üle selle, võtta
pakkumised vähemalt kolmelt pakkujalt1
ja esitada kümne päeva jooksul pärast
hankelepingu sõlmimist riiklikule
riigihangete registrile riigihanke
deklaratsioon.

Esines riigihangete tegemata jätmist kaupade ja teenuste ostmiseks,
mille maht aastas ületas riigihanke seaduses ettenähtud piirmäära. Nii
näiteks ei korraldatud Tallinna Tehnikakõrgkoolis riigihanget
õppevahendite ostmisel Raamatukauplus Krisostomus OÜlt
maksumusega 423 167 krooni, tuletõrje ohutusnõuetega seotud teenuste
tellimisel Veskantiss OÜlt maksumusega 414 842 krooni ja mitmesuguste
bürootarvete ostmisel Infotark ASilt maksumusega 389 491 krooni
(summad ilma käibemaksuta).

26.

Osal juhtudel ei võetud pakkumisi vähemalt kolmelt pakkujalt ja
riigihanke deklaratsiooni registrile ei esitatud. Näiteks:

27.

■

Tallinna Tehnikakõrgkoolis raamatute trükkimisteenuse ostmisel
Raber Pluss OÜlt maksumusega 188 027 krooni, kolimisteenuse
ostmisel Alved OÜlt maksumusega 186 489 krooni ja
remondimaterjalide (õppetööks vajalikud praktikamaterjalid)
ostmisel Espak ASilt maksumusega 174 827 kr (summad ilma
käibemaksuta;

■

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis juustukatla
soetamisel Viljandi Ärikeskus OÜlt maksumusega 123 608
krooni (summa ilma käibemaksuta).

Riigikontrolli soovitus haridus- ja teadusministrile: Nõuda
valitsemisala asutustelt kindlaksmääratud tähtaegadeks kaupade ja
teenuste ostmise vajadusest lähtuvate hankeplaanide (koos

28.

1
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hankemenetluse liigi näitamisega) esitamist ministeeriumile ja
ministeeriumil jälgida nende täitmist. See tagab kõigi riigihangete
nõuetekohase ja õigeaegse korraldamise.
Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeeriumis kui iseseisvas üksuses on koostatud
hankeplaan 2007. aastaks. Hankeplaani esitamine on haldusala asutustel
kohustuslik alates 2008. aastast. Struktuuri on kavandatud hangete
peaspetsialisti ametikoht.

Riigivaraseaduse rikkumine
Auditi käigus tuvastati, et ei ole täidetud riigivara registrisse andmete
esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja
riigivara registrist väljaarvamise korda. Seetõttu ei ole võimalik saada
registrist usaldusväärset infot ega tagada riigivara otstarbeka kasutamise
ja säilimise jälgimist. Näiteks:

29.

■

Luua Metsanduskooli põhivararegistri ja riigivara registri
võrdlemisel leiti, et maa maksumused ei ühtinud neljal juhul, kus
riigivara register näitab 207 121 krooni võrra suuremat maksumust kui kooli põhivararegister. Riigikontroll juhtis sellele
tähelepanu juba eelmise aasta auditis.

■

Riigivara register ei kajasta Valgamaa Kutseõppekeskuses
teostatud varade ümberhindlusest tulenevat varade õiglast
väärtust, millest tulenevalt näitab riigivara register Valgamaa
Kutseõppekeskuse käsutuses olevat vara 71 660 640 krooni võrra
väiksemana.

■

Riigivara register ei ole võrreldav põhivara nimekirjaga ka
Haridus- ja Teadusministeeriumis, Tallinna Tehnikakõrgkoolis,
Tallinna Polütehnikumis, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna
Tööstushariduskeskuses, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

30. Valgamaa Kutseõppekeskus omab vara maksumusega 9 203 717
krooni, mis ei ole vajalik kooli põhitegevuseks ja mida ta ei üüri ka tulu
teenimise eesmärgil välja. Riigikontrolli hinnangul tuleks asutusele
mittevajalik vara võõrandada, kuna kasutult ja tühjalt seisvate varade
säilimine ei ole tagatud.
31.

Riigikontrolli soovitused haridus- ja teadusministrile:
■

Tagada riigivararegistris olevate andmete õigsus.

■

Rakendada võimalikult kiiresti abinõud kasutult seisvale varale
rakenduse leidmiseks või selle võõrandamiseks.

Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri vastus:
Tähelepanek on põhjendatud. Riigivararegister on olulises osas viidud
vastavusse põhivara nimekirjadega ning registri korrastamine toimub
järjepidevalt. Töö paremaks korraldamiseks on kavandatud
riigivaraosakonnas struktuurimuudatusi.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007
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Muud tähelepanekud sisekontrollisüsteemi toimimise
kohta
Tallinna Tehnikakõrgkooli arvelduste registris on enamik
sissetulekuid sisestatud arveteregistrisse õienditena, mitte aga
arvetena. Arvete esitamata jätmine võib tekitada olukorra, kus mitte
kõik nõuded ei ole raamatupidamises kajastatud ja seetõttu võib jääda
osa saadaolevast tulust saamata.

32.

Sarnaselt eelmise aasta auditis väljatooduga esineb vajakajäämisi
ja vigu nõuete ja kohustuste inventuuride läbiviimisel. Näiteks ei vasta
nõuetele inventuuride dokumentatsiooni ja lõppaktide vormistus
(Haridus- ja Teadusministeerium, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus).

33.

Eesti Biokeskus kajastab 9 arvelduskontol (pangas on avatud
eraldi arvelduskonto iga välisfinantseerimisega projekti kohta) tehtud
tehinguid raamatupidamises ühel raamatupidamiskontol, seetõttu
puudub võimalus raamatupidamisregistrist saada informatsiooni
erinevatel pangakontodel toimunud tehingute kohta. Samuti puudub
võimalus võrrelda erinevate arvelduskontode jääke pangakinnituse ja
raamatupidamisregistri vahel. Riigikontroll on seisukohal, et
erinevatel pangas asuvatel arvelduskontodel tehtud tehingud tuleb
kajastada raamatupidamises eraldi kontodel.

34.

35. Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli auditeerinud välisaudiitor
täheldas, et kooli raamatupidamises ei ole 31.12.06. a seisuga
kajastatud kassa sularahajääki. Selle mittekajastamise põhjuseks võib
pidada arvestuse senist nn bilansivälist kajastamist/pidamist, kus
kassasse laekunud raha reaalselt raamatupidamise arvestusse ei jõua.
Kanne raamatupidamise arvestuses toimus raha viimisel kassast panka
arveldusarvele. Sellisele järeldusele jõudsid ka Riigikontrolli
audiitorid, kontrollides vannutatud audiitori tööd.
36. Riigikontrolli soovitus haridus- ja teadusministrile: Nõuda
valitsemisala asutustelt auditite käigus raamatupidamises parandamata
jäänud vigade parandamist ja rakendada abinõud vigade vältimiseks
edaspidi.

Haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva sotsiaalministri
vastus: Haridus- ja Teadusministeerium korraldab
raamatupidamisarvestuses parandamata jäänud vigade parandamise.
2007. aastast on riigiinternaatkoolide raamatupidamine
tsentraliseeritud ühisesse andmebaasi. Andmebaasi administreerib
ministeeriumi pearaamatupidaja. Ühisesse andmebaasi viimise
eesmärgiks oli parandada raamatupidamisarvestuse kvaliteeti ning
vähendada iseseisvate aruandekohustuslaste arvu riigi
konsolideerimisgrupi ulatuses. Ühine saldoandmik esitatakse 25
riigiinternaatkooli kohta.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007
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Eelmise aasta auditi soovituste rakendamine
Eelmise aasta auditi aruandes “Haridus- ja Teadusministeeriumi
valitsemisala 2005. aasta raamatupidamise korraldus ja tehingute
seaduslikkus” tehtud ettepanekute järelkontrollil selgus, et
ministeerium on ellu viinud vaid osa Riigikontrolli tehtud
ettepanekutest. Näiteks ei taga sisekontrollisüsteem endiselt riigivara
registrisse kannete õigeaegset tegemist ja riigihangete seaduse
järgimist.

37.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sale Ajalik
III auditiosakonna auditijuht
peakontrolöri ülesannetes
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Riigikontrolli soovitused ning haridus- ja teadusministri ülesannetes oleva
sotsiaalministri vastus
Sotsiaalminister haridus- ja teadusministri ülesannetes ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler saatsid
10.07.2007. a oma ühise vastuse Riigikontrolli auditi aruande eelnõule.

Ministri üldine kommentaar auditiaruande kohta
Täname Teid ja kogu auditi meeskonda auditi läbiviimise ja hinnangu andmise eest.

Riigikontrolli soovitused

Ministri vastus

Põhivara klassifitseerimine
5. Riigikontrolli soovitus haridus- ja
teadusministrile:
Nõuda kõigilt valitsemisala asutustelt, et
avalikust sektorist väljapoole kasutada antud
hooned ja hoone osad arvestatakse
raamatupidamises kinnisvarainvesteeringutena.
(p-d 3-4)

Sotsiaalministri vastus:
Tähelepanek on osaliselt põhjendatud. Juhtudeks, kus õpilastele mõeldud
ühiselamustes elab ka kolmandaid isikuid, kehtestatakse ministeeriumi
raamatupidamise sise-eeskirjas piirmäär, millal hoone kajastatakse
proportsionaalselt kinnisvarainvesteeringuna. Hariduse kättesaadavuse
tagamiseks loodud ühiselamu või õpilaskodu koht aga ei ole
kinnisvarainvesteering (EV Haridusseaduse § 35 lg 3).
Riigikontrolli kommentaar:
Käesolevas aruandes kajastamata kinnisvarainvesteeringutena väljatoodu ei
sisalda õpilaste kasutuses olevaid hooneid ja hoone osasid, vaid avalikku
sektorisse mittekuuluvatele äriühingutele üürile antud hoonete ja hoone
osade maksumusi.

Põhivara arvestus
12. Riigikontrolli soovitus haridus- ja
teadusministrile:
Nõuda valitsemisala asutustelt kehtestatud
arvestuspõhimõtete ja sisekontrollisüsteemi
järgimist ning täitmist, et tagada põhivara
säilimine ning kõikehõlmav ja õige arvestus.
(p-d 6-11)

Sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium on valitsemisala asutustelt järjepidevalt
nõudnud varade õiget ja kõikehõlmavat arvestust. Haldusala
raamatupidajatele on korraldatud koostöös audiitoritega vastavasisulisi
infopäevi ning koostatud inventeerimise juhendmaterjal.

Riigi raamatupidamise üldeeskirja järgimine
17. Riigikontrolli soovitus haridus- ja
teadusministrile:
Tagada maa, hoone või hooneosa kasutada
andmise korral teistele isikutele nende kasutada
andmisest saadaolevate tulude ja tehtud kulude
nõuetekohane kajastamine. (p-d 13, 15, 16)

Sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium täiendab raamatupidamise sise-eeskirja
punkti 3.6.1 „tegevustulude kajastamine”.

Riigieelarve seaduse järgimine
24. Riigikontrolli soovitused haridus- ja
teadusministrile:
■

Lahendada võimalikult kiiresti Taani riigilt
ostetud laeva eest maksmise küsimus, et
vähendada viiviste maksmisega riigile
kaasnevat kulu. Otsustada laeva ostmisega
seotud õigusrikkumistes süüdiolevate isikute
vastutus.

■

Tagada riigivara kasutusse andmisest
saadaoleva tulu õigeaegne kandmine
riigieelarvesse. (p-d 19-23)

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007

Sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium on antud küsimusele lahenduse otsimisega
aktiivselt tegelenud ja käesolevaks ajaks on leitud ressursid laeva
väljaostmiseks. Laeva edasise ekspluateerimise osas on peetud läbirääkimisi
erinevate sotsiaalsete partneritega. Laeva kasutab õppeotstarbel Eesti
Mereakadeemia. Isiku vastutust kohaldada ei ole võimalik, kuna nimetatud
ostuga seotud ametiisikud käesoleval ajal ministeeriumis enam ei tööta.
Tugevdame kontrolli riigivara kasutusse andmisest saadava tulu õigeaegse
kandmise üle riigieelarvesse.
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Riigikontrolli soovitused

Ministri vastus

Riigihangete seaduse järgimine
28. Riigikontrolli soovitus haridus- ja
teadusministrile:
Nõuda valitsemisala asutustelt
kindlaksmääratud tähtaegadeks kaupade ja
teenuste ostmise vajadusest lähtuvate
hankeplaanide (koos hankemenetluse liigi
näitamisega) esitamist ministeeriumile ja
ministeeriumil jälgida nende täitmist. See tagab
kõigi riigihangete nõuetekohase ja õigeaegse
korraldamise. (p-d 25-27)

Sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeeriumis kui iseseisvas üksuses on koostatud
hankeplaan 2007. aastaks. Hankeplaani esitamine on haldusala asutustel
kohustuslik alates 2008. aastast. Struktuuri on kavandatud hangete
peaspetsialisti ametikoht.

Riigivaraseaduse järgimine

Sotsiaalministri vastus:

31. Riigikontrolli soovitused haridus- ja
teadusministrile:

Tähelepanek on põhjendatud. Riigivararegister on olulises osas viidud
vastavusse põhivara nimekirjadega ning registri korrastamine toimub
järjepidevalt. Töö paremaks korraldamiseks on kavandatud
riigivaraosakonnas struktuurimuudatusi.

■

Tagada riigivararegistris olevate andmete
õigsus.

■

Rakendada võimalikult kiiresti abinõud
kasutult seisvale varale rakenduse
leidmiseks või selle võõrandamiseks. (p-d 2930)

Hea raamatupidamise tava järgimine
36. Riigikontrolli soovitus haridus- ja
teadusministrile:
Nõuda valitsemisala asutustelt auditite käigus
raamatupidamises parandamata jäänud vigade
parandamist ja rakendada abinõud vigade
vältimiseks edaspidi. (p-d 32-35)

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007

Sotsiaalministri vastus:
Haridus- ja Teadusministeerium korraldab raamatupidamisarvestuses
parandamata jäänud vigade parandamise. 2007. aastast on
riigiinternaatkoolide raamatupidamine tsentraliseeritud ühisesse andmebaasi.
Andmebaasi administreerib ministeeriumi pearaamatupidaja. Ühisesse
andmebaasi viimise eesmärgiks oli parandada raamatupidamisarvestuse
kvaliteeti ning vähendada iseseisvate aruandekohustuslaste arvu riigi
konsolideerimisgrupi ulatuses. Ühine saldoandmik esitatakse 25
riigiinternaatkooli kohta.
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Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumist
Haridus- ja Teadusministeeriumi finantsolukorra ning majandustegevuse tulemuste kajastamise eest 2006.
aastal vastutasid minister Mailis Reps ja kantsler Jaan Kallas kuni 09.09.2006. a ning alates 15.09.2006
kantsler Sirje Jõgiste. Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema valitsemisala raamatupidamist korraldas
pearaamatupidaja Katrin Jakobson.
Haridus- ja Teadusministeeriumi hallata oli 2006. aasta 31. detsembri seisuga 66 riigiasutust, sh
• 1 valitsusasutus – Keeleinspektsioon;
• Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo;
• Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus;
• Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENeT;
• Eesti Noorsootöö Keskus;
• 2 erikutsekooli (Tallinna Kutsekool nr 5 ja Rummu Erikutsekool, mis võimaldavad õppetööd
kinnipidamisasutustes viibivatele isikutele);
• 32 kutseõppeasutust;
• 7 rakenduskõrgkooli (Eesti Mereakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tallinna Tehnikakõrgkool,
Tartu Lennukolledž, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna
Pedagoogiline Seminar);
• 4 riigigümnaasiumi (Tallinna Muusikakeskkool, Noarootsi Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium ja
Narva Vanalinna Riigikool);
• 12 riigiinternaatkooli;
• 4 riigi teadus- ja arendusasutust (Eesti Biokeskus, Tartu Observatoorium, Eesti Kirjandusmuuseum ja
Eesti Keele Instituut).
Ministeeriumi valitsemisalas tegutses 8 sihtasutust (Tiigrihüppe SA, SA Eesti Teadusfond, SA
Archimedes, Eesti Infotehnoloogia SA, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Eesti
Spordikoolituse Arendamise SA, Kutsekvalifikatsiooni SA, SA Eesti Kutsehariduse Reform) ja
1 aktsiaselts (AS Imanta Hariduskeskus).
31.12.2006. a seisuga oli Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala konsolideeritud bilansimaht 5,04
miljardit krooni. Võrreldes 2005. aastaga suurenes bilansimaht 165,6 miljonit krooni ehk 3%.
Bilansimahust moodustas põhivara 93%. Tegevustulud (ilma riigieelarve tuludeta) moodustasid 310
miljonit krooni. Valitsemisala 2006. aasta eelarve täitmine oli 4,43 miljardit krooni ehk 89%.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2006. a majandusaasta raamatupidamise aastaaruandesse
on konsolideeritud ministeeriumi kui üksikasutuse ning tema valitsemisala 68 riigiasutuse
(raamatupidamiskohustuslase üksuse) 2006. aasta raamatupidamise andmed.
Ministeeriumi raamatupidamise aastaaruande õigsust kinnitasid oma allkirjaga minister ja kantsler.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007
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Auditi iseloomustus
Riigieelarve seaduse järgi peab Riigikontroll andma hinnangu riigi 2006. aasta majandusaasta
koondaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele.

Auditi eesmärk
Auditi eesmärgiks on anda hinnang riigi majandusaasta koondaruande seisukohalt oluliste Haridus- ja
Teadusministeeriumi aastaaruande saldode ja nende aluseks olnud tehingute seaduslikkuse kohta. Lisaks
hinnangule on toodud välja kontrollitud valdkondades raamatupidamises parandamata vead, olulisemad
tähelepanekud raamatupidamiskorralduse, tehingute seaduslikkuse ja sisekontrollisüsteemi kohta. Auditi
eesmärgiks ei olnud anda hinnangut ministeeriumi raamatupidamise aruandele tervikuna ja kõikidele
tehingutele, samuti ka raamatupidamisarvestuse- ja aruandluse üldisele korraldusele ministeeriumi
valitsemisalas. Riigieelarve seaduse kohaselt on see ministeeriumi siseauditi eest vastutava isiku
ülesandeks.

Hinnangu andmise kriteeriumid
Hinnangu andmisel tugines Riigikontroll järgmistele kriteeriumidele:
■

varad, kohustused ja majandustehingud on aruannetes kajastatud täielikult ja aritmeetiliselt õigesti
ning avalikustatud ja klassifitseeritud arusaadavalt;

■

varad ja kohustused on tegelikult olemas, kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumile ja on näidatud
õiges väärtuses;

■

majandustehingud on aruandeperioodil tegelikult toimunud ja kajastatud õiges perioodis;

■

majandustehingud on olulises osas kooskõlas tähtsamate asjakohastes regulatsioonides sisalduvate
nõuetega.

Hinnangu andmisel tehingute seaduslikkusele kinnitab Riigikontroll, et kontrollitud tehingud on
sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2006. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadusest. Lisaks
hinnati, kas valimisse langenud majandustehingud on kooskõlas riigihangete seaduse ja
riigivaraseadusega.

Auditi ulatus ja käsitlusviis
Riigikontroll auditeeris Haridus- ja Teadusministeeriumis riigi majandusaasta koondaruande seisukohalt
olulisi tehinguklasse, mille saldod 2006. a lõpu seisuga on esitatud tabelis.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 12. juuli 2007
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Tabel. Riigi majandusaasta koondaruande seisukohalt olulised Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaaruande kirjed ja saldod

Tehinguklassi
nimetus

Tehinguklassi saldo
HTMi valitsemisala
2006. a konsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruandes (kr)

Muud nõuded ja
ettemaksed

Muud pikaajalised
nõuded ja ettemaksed

345 826 000

26 408 000

Kinnisvarainvesteeringud
103 756 000

Materiaalne põhivara

3 996 382 000

Immateriaalne
põhivara

11 850 000

Bioloogiline vara
494 557 000

Võlad hankijatele
50 658 000

Võlad töövõtjatele
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58 920 000

Auditeeritud asutus

Auditeeritud asutuste
tehinguklassi saldod
kokku 31.12.2006. a
seisuga (kr)

Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus
Narva Kutseõppekeskus
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Haridus- ja Teadusministeerium

300 606 339

Haridus- ja Teadusministeerium
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Luua Metsanduskool
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Tallinna Polütehnikum
Valgamaa Kutseõppekeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Luua Metsanduskool
Narva Kutseõppekeskus
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Polütehnikum
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Valgamaa Kutseõppekeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Luua Metsanduskool
Narva Kutseõppekeskus
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Tallinna Polütehnikum
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Valgamaa Kutseõppekeskus
Luua Metsanduskool
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Valgamaa Kutseõppekeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Narva Kutseõppekeskus
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus

34 154 472

26 366 214

1 531 289 707

8 812 317

493 020 155

24 634 499

12 241 290
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Sihtfinantseerimine
265 193 000

Tulud majandustegevusest
165 817 000

Saadud toetused

139 186 000

Antud toetused
-2 568 218 000

Tööjõukulud

Majandamiskulud

-838 769 000

-592 272 000

Põhivara
amortisatsioon ja
ümberhindlus

-270 239 000

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Narva Kutseõppekeskus
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Eesti Biokeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Narva Kutseõppekeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Luua Metsanduskool
Narva Kutseõppekeskus
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus
Narva Kutseõppekeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Narva Kutseõppekeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Narva Kutseõppekeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Haridus- ja Teadusministeerium
Narva Kutseõppekeskus
Tallinna Tehnikakõrgkool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Biokeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Luua Metsanduskool
Narva Kutseõppekeskus
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Polütehnikum
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tööstushariduskeskus
Valgamaa Kutseõppekeskus

99 900 608

57 921 835

55 086 110

- 2 373 804 117

- 97 515 604

- 99 096 236

- 148 378 357

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2006. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele hinnangu
andmiseks tegid kontrollitoiminguid ministeeriumi valitsemisala üksikasutustes 36 erinevat kontrollijat
(siseaudiitorid, vannutatud audiitorid, asutuse enda siseauditi üksus või audiitorfirma). Ministeeriumi ja
allasutuste siseaudiitorid valmistasid kontrollimise ette ja sooritasid selle, lähtudes valdavalt
Rahandusministeeriumi koostatud finantsauditi käsiraamatust ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
siseauditiosakonna esitatud nõuetest. Kontrollitoimingutega hõlmati kogu valitsemisala, siseauditi eest
vastutava isiku hinnangu koostamise ajaks puudusid andmed vaid kolme üksuse kontrollimise tulemuste
kohta.
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Kontrollitoimingute tulemusena jõudis Riigikontroll arvamusele, et riigi majandusaasta koondaruandele
hinnangu andmisel saab tugineda sise- ja välisaudiitorite tööle ning siseauditi eest vastutava isiku
hinnangule Haridus- ja Teadusministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruande kohta.
Audit sooritati kooskõlas INTOSAI2 auditistandarditega. Need standardid nõuavad, et audit kavandatakse
ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et finantsaruanded ei sisalda olulisi
vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruannetes ja eelarve täitmise aruannetes esitatud näitajad. Audit hõlmas arvestuspõhimõtete analüüsi ja majandustehingute õiguspärasuse kontrolli.
Riigikontrolli sooritatud audititoimingud annavad põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks riigi
majandusaasta koondaruande seisukohalt oluliste Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaaruande näitajate
ja nende aluseks olnud tehingute seaduslikkuse kohta.
Audit tugines algdokumentatsiooni kontrollile, analüütilistele kontrollitoimingutele, sisekontrolli süsteemi
toimivuse kontrollimisele ning välis- ja siseaudiitorite tööle. Audititeavet kogudes küsitleti siseaudiitoreid
ja raamatupidajaid; tutvuti asutusesiseste kordadega, välisaudiitorite tööpaberite ja aruannetega,
olulisemate teemat puudutavate lepingutega auditeeritud ajavahemikul, raamatupidamise andmetega ning
algdokumentidega.

Auditi lõpetamise aeg
Audit lõpetati 2007. aasta juunis.

Auditi meeskond:
Auditi meeskonda kuulusid auditijuht Sale Ajalik, vanemaudiitor Raivo Hurt ja audiitor Ivika Vispel.

Kontaktandmed
Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistusest
tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee
Auditiaruande elektrooniline koopia (pdf) on saadaval koduleheküljel www.riigikontroll.ee.
Auditiaruande kokkuvõte on saadaval ka inglise keeles.
Auditiaruande number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis on OSIII-2-1.4/07/55.
Riigikontrolli postiaadress on:
Narva mnt 11a
15013 TALLINN
Tel +372 640 0700
Faks +372 661 6012
riigikontroll@riigikontroll.ee

2

International Organisation of Supreme Audit Institutions – Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon, mis
tegutseb ÜRO egiidi all.
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Riigikontrolli varasemad auditid Haridus- ja Teadusministeeriumis
24.07.2006 – Haridus- ja Teadusministeeriumi 2005. aasta raamatupidamise aastaaruande ja tehingute seaduslikkuse
auditeerimine riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruandele hinnangu andmiseks
10.08.2005 – Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete valitsemisel
09.08.2005 – Haapsalu Kutsehariduskeskuse Taeblast Uuemõisa üleviimine
08.08.2005 – Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2004. aasta raamatupidamise korraldus ja tehingute
seaduslikkus
03.06.2005 – Eesti Mereakadeemia 2004. aasta majandustegevus

Kõik aruanded on kättesaadavad Riigikontrolli koduleheküljelt www.riigikontroll.ee
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