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Tegevusaruanne

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus registreeriti sihtasutuste ja mittetulundusühenduste registris 5. jaanuaril 2010.
Vastavalt põhikirjale on Keskus avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste
kaitset Eestis ja mujal. Sellest tulenevalt on SA tegevused:

• inimõiguste olukorra jälgimine ja uurimine Eestis ja välisriikides;
• avalikkuse teavitamine inimõigustest ja inimõiguste kaitsest Eestis;
• teabevahetus ning koostöö erinevate huvigruppide, sh riigi ja riigiväliste institutsioonide, vahel Eestis ja välisriikides;
• huvikaitse alane tegevus inimõiguste valdkonnas, sh vajadusel ühiskondlikesse diskussioonidesse sekkumine,

üksikisikute nõustamine inimõigusi puudutavates küsimustes ning üksikisikute esindatuse tagamine kohtumenetluses
ja kohtuvälises menetluses;

• inimõiguste alase hariduse edendamine ülikoolides ja teistes haridusasutustes;
• stipendiumite andmine inimõiguste alaste tegevuste läbiviimiseks.

Sihtasutuse juhtimine:

• Nõukogu, SA kõrgeima otsuskogu, liikmed 2010. aastal: Tanel Kerikmäe, Ülle Madise, Iivi Anna Masso, Dmitri
Rõbakov, Evhen Tsybulenko (nõukogu esimees).

• Juhatuse liikmed: Kari Käsper ja Marianne Meiorg.

Sihtasutuse peamised rahastajad 2010. aastal olid Avatud Eesti Fond (edaspidi AEF) ja Kultuuriministeerium. Nende
rahastuste toel seati aasta keskel sisse SA uus kontor ja igapäevane töö ning viidi läbi strateegiaseminar Keskuse töö
paremaks organiseerimiseks.

Lisaks viidi läbi järgmisi suuremaid tegevusi:

• Koostöö erinevate huvigruppide ja riigiasutustega, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt.

Sihtasutus astus 2010. aastal Arengukoostöö Ümarlaua liikmeks ja EL Põhiõiguste Platvormi liikmeks. Samuti sõlmis SA
koostöölepingu Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudiga, mille koosseisus keskus varem osaliselt tegutses.

Tihedalt tehti koostööd Sotsiaalministeeriumi ning Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga, samuti
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (edaspidi MEIS) ning Politsei- ja Piirivalveamet. Erinevate
projektide raames loodi suhteid IOM Eesti büroo, Balti Uuringute Instituudi, Eesti Patsientide Esindusühingu, Tallinna
Tehnikaülikooli õiguse instituudi jt-ga.

Erilist rõhku pandi 2010. aastal rahvusvaheliste kontaktide loomisele. Lisaks nimetatud Põhiõiguste Platvormi liikmeks
astumisele, arendas sihtasutus aktiivselt suhteid välisriikide saatkondadega Eestis. Viimastele esitleti nii aruannet
Inimõigused Eestis 2008–2009 kui anti ka sõltumatut informatsiooni Eesti inimõiguste olukorrast seoses ÜRO
Inimõiguste Nõukogu üldise perioodilise ülevaatusega. Open Society Institute-i kutsel külastasid sihtasutuse juhatuse
liikmed Budapestis asuvaid suuremaid inimõigusorganisatsioone ja Open Society Institute-i. Sihtasutuse juhatuse
liikmed osalesid novembris ka Brüsselis toimunud Võrdõiguslikkuse tippkohtumisel. Projekti “SA Eesti Inimõiguste
Keskuse rahvusvahelise koostöö võimekuse tõstmine” raames külastati SA arenguks olulisi rahvusvahelisi üritusi, et
luua vajalikke kontakte rahvusvahelises mastaabis. Nende hulgas oli EL Põhiõiguste Platvormi kohtumine (Viinis) ja
Euroopa Nõukogu vähemuste konverents (Zürichis).

Sihtasutus lõi ka partnerluse Leedu Inimõiguste Monitooringu Instituudi ja Läti Inimõiguste Keskusega seoses Leedu
partneri initsiatiiviga esitada rahastustaotlus projektile “Stereotüüpidega võitlemine, mõistmise toetamine” Euroopa
Komisjoni põhiõiguste ja kodakondsuse programmi raames.

• Inimõiguste alane teavitus Eestis ja Eesti väline teavitus inimõiguste olukorrast Eestis.

2010. aasta aprillis ilmus aruanne Inimõigused Eestis 2008–2009, mis on jätkuks 2008. aastal ilmunud aruandele
Inimõigused Eestis 2007. Aruannet esitleti nii kodanikuühendustele kui saatkondadele Eestis. Samuti jätkas Sihtasutus
traditsioonilise inimõiguste nädala korraldamist Pimedate Ööde Filmifestivali raames koostöös AEF ja TTÜ õiguse
instituudiga. Lisaks kommenteerisid Sihtasutuse ekperdid erinevaid inimõigustega seotud teemasid ka meedia
vahendusel.

TTÜ õiguse instituudiga koostöös viidi läbi mitu tegevust TTÜ projekti PROGRESSi raames, sh rahvusvaheline
konverents Erinevus rikastab, Tartuff ja eelpool mainitud PÖFFi eriprogramm. Samuti viis Sihtasutuse ekspert, Merle
Albrant, PROGRESSi raames läbi koolitused võrdse kohtlemise teemadel Tallinnas ja Jõhvis.
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Sihtasutuse eksperdid osalesid 2010. aasta jooksul mitmel koolitusel. Lisaks Merle Albranti korralduatud võrdse
kohtlemise koolitusele, andis Marianne Meiorg loengu MEIS korraldatud Eesti Lõimumiskava 2008–2013 koolitusel
rahvusvähemuste kaitsest. Lisaks andis ta kaks loengut Politsei- ja Piirivalve koolitusel inimõiguste aspektist
ebaseaduslikult Eestis viibinud isikute väljasaatmismenetluses. Märtsis esines Kari Käsper Juristide Liidu
aastapäevakonverentsil loenguga põhiõigustest Euroopa Liidus. Marianne Meiorg osales MEIS konkursi “Ühine
meediaväli osa II” laekunud projektitaotluste hindamisel.

• Inimõiguste monitooring ja uuringud

Lisaks ülalmainitud aruandele Inimõigused Eestis 2008–2009, alustas Sihtasutus aruande Inimõigused Eestis 2010
koostamist. Selle väljaandmiseks taotleti eraldi rahastust nii AEF-ilt kui Kultuuriministeeriumilt. Ühtlasi viis Sihtasutus
2010. aastal pilootprojektina läbi seadusandluse monitooringu.

Sihtasutus kommenteeris Eesti riigi aruandeid rahvusvahelistele organisatsioonidele nende koostamise etapis (sh ÜRO
rahvusvahelise kodanike ja poliitiliste õiguste pakti kohaldamise kohta ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu üldise perioodilise
ülevaatuse all). Samuti koostas ta koostöös Global Rights, ILGA Europe ja Seksuaalvähemuste Kaitse Ühinguga
variraporti ÜRO Inimõiguste komiteele LGBT-teemal. Septembris kohtusid Sihtasutuse juhatuse liikmed Euroopa
Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni järelevalveorganiga, kes olid kontrollvisiidil Eestis.

Oktoobris alustas Sihtasutus koostööd Ahvenamaa Rahuinstituudiga uurimisprojekti läbiviimisel. Rahvusvaheline
keelelise mitmekesisuse projekti (European Language Diversity for All) raames oli Keskuse ülesandeks uurida võru ja
setu keele õiguslikku olukorda Eestis.
Sihtasutuse ekspertid koostasid juba neljandat aastat EL Põhiõiguste Agentuurile temaatilisi uuringuig ja aruandeid
inimõiguste olukorrast Eestis. Selle tegevusega jätkab

Sihtasutus Balti Uuringute Instituudi partnerina ka järgmised neli aastat (vt alustamisel olevad projektid). Lisaks osales
Sihtasutuse ekspert, Marianne Meiorg Briti Nõukogu korraldatud MIPEX III monitooringus (“Common European
Monitoring, Analysis and Recommendations from the Migrant Integration Policy Index”).

• Nõustamine

2010. aasta novembrist alustas Sihtasutus pilootprojektina üksikisikute nõustamist soolise võrdõiguslikkuse teemadel.
2011. aasta algusest laiendati nõustamist kõikidele soolise võrdõiguslikkuse seaduses ja võrdse kohtlemise seaduses
nimetatud alustele.

Aasta lõpus esitati rahastustaotlus Siseministeeriumile varjupaigataotlejate õigusalase nõustamise piltootprojektile.
Projekt sai positiivse vastuse ning läks käima 2011. aasta alguses.

Keskus alustas 2010. aastal kolme projekti elluviimist:

• SA Eesti Inimõiguste Keskuse rahvusvahelise koostöö võimekuse tõstmine – Rahastab AEF;
• Aruande Inimõigused Eestis 2010 koostamine – kaasrahastajad on AEF ja Kultuuriministeerium;
• ELDIA projekt – rahvusvaheline keelelise mitmekesisuse projekt (European Language Diversity for All), mille raames

oli Keskuse ülesandeks uurida võru ja setu keele õiguslikku olukorda Eestis. Projekti rahastab Euroopa Komisjon ja
seda vahendab SA-le Ahvenamaa Rahuinstituut.

2011. aastal alustas või on alustamisel kaks projekti:

• Varjupaigataotlejate õigusalase nõustamise pilootprojekt – Rahastavad Euroopa Liidu Pagulasfond ja
Siseministeerium.

• Riigi-põhised temaatilised uuringud – EL Põhiõiguste Agentuur on andnud positiivse vastuse taotlusele, kus
Sihtasutus on Balti Uuringute Instituudi partner. Leping on sõlmimisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 05.01.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 962 832 200 2

Nõuded ja ettemaksed 5 288 0 3

Kokku käibevara 968 120 200  

Kokku varad 968 120 200  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 929 385 0 4:5

Kokku lühiajalised kohustused 929 385 0  

Kokku kohustused 929 385 0  

Netovara    

Sihtkapital 200 200  

Aruandeaasta tulem 38 535 0  

Kokku netovara 38 735 200  

Kokku kohustused ja netovara 968 120 200  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 05.01.2010 -
31.12.2010

05.01.2010 -
05.01.2010

Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 807 424 0 6

Kokku tulud 807 424 0  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -325 836 0 7

Tööjõukulud -443 776 0 8

Muud kulud -146 0  

Kokku kulud -769 758 0  

    

Kokku põhitegevuse tulem 37 666 0  

Finantstulud ja -kulud 869 0  

Aruandeaasta tulem 38 535 0  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 05.01.2010 -
31.12.2010

05.01.2010 -
05.01.2010

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 37 666 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -5 288 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 929 385 0

Kokku rahavood põhitegevusest 961 763 0

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 336 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 336 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekunud sihtkapital 0 200

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 200

Kokku rahavood 962 099 200

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 200 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 962 099 200

Valuutakursside muutuste mõju 533 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 962 832 200
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Sihtkapital Akumuleeritud tulem

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

200  200

05.01.2010 200  200

  

Aruandeaasta tulem  38 535 38 535

31.12.2010 200 38 535 38 735
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Sihtasutuse majandusaasta vältab 01.jaanuarist  31.detsembrini.

Tulemiaruande koostamise aluseks on skeem number 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik
välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud
mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil
kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja
teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti
kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid
kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud
nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu,
sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised 
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
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negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).  
 
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg
on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval
tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Seotud osapooled

Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
1.omanikke 
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 05.01.2010

Arvelduskontod 962 832 200

Swewdpank 872 900 200

Swedpank EURO 70 419 0

Swedpank(Avatud Eesti Fond) 19 424 0

Swedpank(Annetuste pank) 89 0

Kokku raha 962 832 200

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 05.01.2010

Muud nõuded 5 288 0

Üüri deposiit 5 288 0

Kokku Nõuded ja ettemaksed 5 288 0
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 05.01.2010 Lisa nr

Võlad tarnijatele 5 304 0  

Võlad töövõtjatele 8 206 0  

Maksuvõlad 21 325 0  

Saadud ettemaksed 894 550 0 5

Kokku võlad ja ettemaksed 929 385 0  

Lisa 5 Saadud ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 05.01.2010

Stiftelsen Alands Fredsin 70 410 0

Kultuuriministeerium 226 950 0

Siseministeerium 597 190 0

Kokku saadud ettemaksed 894 550 0

Stiftelson Alands Fredsin uuringuprojekt on lõpetatud mais 2011.a.
Kultuuriministeeriumi poolt rahastatud Inimõiguste aruanne,mis valmis märtsis.
Siseministeeriumi rahastatud projekt lõpeb 2011.aasta lõpus.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod

 Saadud 31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

SA Avatud Eesti Fond 484 237 484 237

Kultuuriministeerium 280 000 280 000

BDG Meelelahutuse AS 5 250 5 250

Stiftung Open Society Institute 23 829 23 829

Eraisikud 14 108 14 108

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 807 424 807 424

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 807 424 807 424
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 05.01.2010 -
31.12.2010

Hooldustööd 666

Transpordikulud 149

Üür ja rent 49 289

Mitmesugused bürookulud 67 679

Lähetuskulud 74 929

Reklaam 26 210

Tõlked,trükkimine 64 069

Seminarid 25 381

Muud 17 464

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

325 836

Lisa 8 Tööjõukulud
(kroonides)

 05.01.2010 -
31.12.2010

Palgakulu 333 603

Sotsiaalmaksud 110 173

Kokku tööjõukulud 443 776

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2

Lisa 9 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 05.01.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 0

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 05.01.2010 -
31.12.2010

05.01.2010 -
05.01.2010

Arvestatud tasu 126 000  



Aruande digitaalallkirjad
Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (registrikood: 90012202) 05.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KARI KÄSPER Juhatuse liige 13.06.2011

MARIANNE MEIORG Juhatuse liige 13.06.2011



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus nõukogule

Oleme auditeerinud Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010,
tulemiaruannet, netovara 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 5 kuni 12, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus
finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/
Priit Luming
Vandeaudiitori number 477
Audiitorbüroo PL OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 92
Liiva 18-6, Tallinn 11622
13.06.2011



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus (registrikood: 90012202) 05.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori
aruande on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PRIIT LUMING Vandeaudiitor 13.06.2011



Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6445148

Faks +372 6465148

E-posti aadress info@humanrights.ee


