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I kvartali tegevusülevaade 

 

2022. aasta I kvartal oli EASi ja KredExi ühendasutuse jaoks sisseelamise aeg, kus tutvusime 
üksteise teenuste ja tegemistega ning alustasime ühise strateegia väljatöötamisega. 
Veebruaris toimus kolmeosaline intervjuusari “Ühisstart” ning ühendasutuse tooteid ja 
teenuseid tutvustavad infokoolitused.  

30. märtsil avasime uue eas.ee veebilehe, mis lähtub oma ülesehituses senisest rohkem 
kliendiloogikast ning aitab ettevõtjal meie teenuseid ja vajalikku infot paremini üles leida. Uus 
veeb hõlmab endas esialgu EASi kaubamärgi pakutavaid teenuseid ning paralleelselt jääb 
toimima KredExi veeb, kuniks valmib uus ühendorganisatsiooni veebileht. 

Ettevõtlus ja innovatsioon: märtsi lõpu seisuga oli meie kliendiportfellis 755 võtme- ja 
kasvuklienti ning teenuseid kasutavate klientide osakaal oli 60%. 

Veebruaris toimus Dubais toidumess Gulfood 2022, kuhu viisime ühisstendiga 20 Eesti 
ettevõtet. 21. märtsil allkirjastati Dubai EXPO-l leping Eesti-AÜE Ärinõukogu loomiseks 
ettevõtetele. Osalesime Jaapanis toimunud toidumessil FOODEX, kus tutvustasime 
ühisstendiga 7 Eesti ettevõtet. Märtsis toimus ka Tallinnas Skandinaaviamaade sihtturuseminar 
sisustuse ja disaini sektorile. Korraldasime seekordse Tööstushäki Pärnus. Kuu lõpus leidis 
Indias aset mõjukas tehnoloogiakonverents Convergence, kus oli esindatud 5 Eesti ettevõtet. 
31. märtsil toimus rohepöörde teemaline virtuaalkonverents „Roheline laine: kuidas võtta 
kestlik kurss tormistes tingimustes." 

17. jaanuaril sulgus Norra Green ICT voor. Laekus 9 projekti, millest 6 said positiivse 
rahastamise otsuse, kokku summas 0,97 mln eurot. Programmi jääk 1,67 mln eurot 
suunatakse juba toetatud projektide lisategevuste rahastamiseks. 

Avasime Ukraina sõja tõttu otseselt või kaudselt kannatada saanud Eesti ettevõtete 
abistamiseks infoliini, et ettevõtteid kiiremini nõustada ja kaardistada probleemid.  

E-Eesti esitluskeskus: korraldasime kolme kuuga 16 B2B/G2B kohtumist. Toimus aasta 
esimene e-Estonia Digital Discussions pealkirjaga „Digital – the only superpower you really 
need?“. 

Välisinvesteeringud: maandasime aasta esimese kvartaliga 12,3 mln eurot investeeringuid, 
mille tulemusel luuakse 285 uut töökohta. 

Jaanuaris ja veebruaris oli fookusteemaks tehisintellekt. Esimeses kvartalis tegime 
kommunikatsiooni kahele uuele Eesti ükssarvikule – Veriff ja Glia. Lansseerisime veebilehe 
teiste Euroopa riikide võrdlemiseks Eestiga (investinestonia.com/compare/). 

Kvartali jooksul korraldasime kokku 11 visiiti. Aasta alguses toimus Dubai ITS/ITL visiit Travel 
& Connectivity Week’ile, kus kohtuti nii olemasolevate klientide kui ka uute potentsiaalsete 
investoritega. Veebruaris leidis aset minister Suti visiit Hamburgi ja Berliini, mille raames sai 
ARIC AI-showroomi avamine tugeva pressikajastuse Saksa meedias. 

Toetasime Ukrainat ja ukrainlasi tehes ettepanekuid poliitikakujundajatele ning luues veebi 
erilehe sõjapõgenike ja äride relokeerimiseks (investinestonia.com/for-ukrainians). Alustasime 
koostööd UkraineInvestiga, et mõtestada lahti Ukraina ülesehitamise protsessi. Chatbot Suve 
asus vastama ka Ukraina teemalistele küsimustele meie veebis ja Facebookis. 

Work In Estonia: Riigikokku jõudsid välistalentide kaasamiseks leevendusi pakkuvad 
ettepanekud. Euroopa Liidu üleselt sai sõlmitud talentide meelitamise kokkulepe: „Declaration 
of Intent – Making Europe the Land of Tech Talent“. Toimus esimene arvamusliidrite ümarlaud 
välisvärbamise teemal. Algas 2022. aasta kaaslaste programm. Korraldasime mitmeid 
seminare, sh maksude deklareerimise, ettevõtlusega alustamise ja Eestis töö leidmise 
teemadel. 



 

E-residentsus: Aasta alguses sai kinnitatud e-residentsuse programmi jätkustrateegia 2022+. 
Alustasime e-residentsuse PR tegevustega Brasiilias. 

Turism: 22. veebruaril korraldasime iga-aastase turismiinfo päeva, kus tutvustasime kogu 
sektorile turismiarenduskeskuse tegemisi ja uut strateegiat. Viisime Eestis läbi 
turismikampaaniad „Märka märki“ ja „Kingi aega“. Välisturgudel toimus mitmeid kampaaniaid 
nagu „Winter magic in Estonia“, spaakampaaniad 5 turul ning koolivaheaja kampaaniad 
lühiturgudel. Korraldasime PR kampaania Soomes õhutamaks omavahelist turismi. Tegime 
koostööd Eesti Lauluga, et tuua vaatajate ette Eestit tutvustavad vaheklipid. 

Ukraina sõja puhkedes seadsime fookuse suuremalt PR tegevustele turvalisuse kuvandi 
rõhutamiseks. Korraldasime rohkem pressireise, vaatasime ümber kampaaniad, turud ja 
sõnumid. 

Märtsis tegime Dubai EXPO Eesti päeva raames AÜE reisikorraldajatele esitlusi ja kohtumisi 
turismiettevõtetega. Koostöös ETFLiga toimus Tourest Hosted Buyers, kus osales 32 välisostjat 
seitsmest riigist. Kvartali jooksul toimus mitmeid koolitusi, meistriklasse jm. 

Turismisektori tootearendustoetuse taotlusvooru esitati 189 taotlust, millest komisjon hindas 
positiivseks 91, mahus 14,6 mln eurot. Turismisektori digilahenduste vooru esitati 10 taotlust 
mahus 2,4 mln eurot. 

Laenud ja käendused: jaanuaris allkirjastati regionaallaenu rahastamisleping. Märtsis 
alustasime regionaallaenu pakkumisega ja korraldasime hübriidseminari koostööpartneritele. 
Veebruaris täiendasime laenukäenduse tingimusi võimaldamaks energiahindade tõusust 
tekkinud ettevõtjate täiendava likviidsusvajaduse toetamist. Ettevõtluskäendusi väljastati 16,2 
mln euro eest ning otselaene 0,4 mln euro eest.  

Startup Estonia: jaanuaris toimus peaministri ja tehnoloogiasektori ümarlaud. Korraldasime 
startup-viisa üritustesarja Brasiilias, mis osutus üle ootuste edukaks. Veebruaris valmis 2021. 
aasta idusektori ülevaade, mida tutvustasime pressile, raadios ja esitasime välisriikides. 
Sõlmisime teaduskiirendi hankelepingu, mille elluviijateks on Tartu Ülikool ja Tartu 
Teaduspark. 

Eluase ja energiatõhusus: korterelamu tehaselise rekonstrueerimise meetmes tehti 
jaanuaris toetuse eraldamise otsused kogusummas 14,7 mln eurot. Korraldasime esimese 
suurema ürituse ca 100 ühistu esindajaga, et küsida turuosalistelt sisendit korterelamute 
rekonstrueerimistoetuse uue meetme kujundamiseks. Eluasemelaenu käendusi väljastati 10,2 
mln euro ulatuses ja korteriühistu laenukäendusi 2,2 mln euro ulatuses. Korterelamu 
laenudeks väljastati vahendeid täiendavalt 22,1 tuhat eurot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tulemiaruanne   

  

  1. kvartal 2022 

Tegevustulud 10 480 254,95 

    Kaupade ja teenuste müük 1 346 915,44 

    Saadud toetused 9 127 965,47 

    Muud tulud 5 374,04 

        Trahvid 5 000,00 

        Eespool nimetamata muud tulud 374,04 

Tegevuskulud -11 825 822,12 

    Antud toetused -2 028 212,09 

    Tööjõukulud -4 104 743,91 

    Majandamiskulud -4 834 576,80 

    Muud kulud -664 199,99 

        Maksu-, lõivu- ja trahvikulud -764 339,22 

        Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 101 783,54 

        Muud tegevuskulud -1 494,49 

    Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -194 089,33 

Aruandeperioodi tegevustulem -1 345 567,17 

Finantstulud ja -kulud 24 602,43 

    Intressikulu -36 873,94 

    Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 5,60 

    Muud finantstulud ja -kulud 61 470,77 

Aruandeperioodi tulem -1 320 964,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilanss   

    

  1. kvartal 2022 

Varad 521 506 208,43 

    Käibevara 291 487 436,29 

        Raha ja pangakontod 265 444 535,93 

        Muud nõuded ja ettemaksed 26 042 900,36 

    Põhivara 230 018 772,14 

        Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 9 436 092,07 

        Finantsinvesteeringud 19 785 808,94 

        Muud nõuded ja ettemaksed 197 924 119,97 

        Materiaalne põhivara 69 624,49 

        Immateriaalne põhivara 2 803 126,67 

Kohustised ja netovara 521 506 208,43 

    Lühiajalised kohustised 64 082 674,71 

        Võlad tarnijatele 1 296 704,11 

        Võlad töötajatele 1 012 020,96 

        Muud kohustised ja saadud ettemaksed 55 621 763,35 

        Eraldised 4 262 642,92 

        Laenukohustised 1 889 543,37 

    Pikaajalised kohustised 316 178 043,51 

    Eraldised 31 540 422,09 

    Sihtfinantseerimine 281 030 652,85 

    Laenukohustised 3 606 968,57 

Netovara 141 245 490,21 

    Aruandja omanikele kuuluv netovara 141 245 490,21 

        Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 142 566 454,95 

        Aruandeperioodi tulem -1 320 964,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rahavoogude aruanne   

    

  1. kvartal 2022 

Rahavood põhitegevusest   

Aruandeperioodi tegevustulem -1 345 567,17 

Korrigeerimised:   

    Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 194 089,33 

    Käibemaksukulu põhivara soetamiseks  29 202,00 

    Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -1 695 996,46 

    Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine 1 798 312,09 

    Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus -100 693,28 

Korrigeeritud tegevustulem -1 120 653,49 

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus -13 654 578,14 

Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus 55 135 160,53 

Rahavood põhitegevusest kokku 40 359 928,90 

    

Rahavood investeerimistegevusest   
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja 
osalused) -127 419,80 

Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks 2 239 199,42 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -1 798 312,09 

Antud laenud -2 769 509,21 

Tagasi makstud laenud 4 116 699,62 

Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel -2 300 000,00 

Laekunud finantsinvesteeringute müügist 220 000,00 

Laekunud intressid ja muu finantstulu -19 957,06 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -439 299,12 

    

Rahavood finantseerimistegevusest   

Tagasi makstud laenud -330 621,51 

Tagasimaksed hallatavatest sihtfondidest -471 136 476,00 

Makstud intressid ja muud finantskulud -4 958,03 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku -471 472 055,54 

    

Puhas rahavoog -431 551 425,76 

    

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 265 444 535,93 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 265 444 535,93 
 


