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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne

SA Lääne-Viru Arenduskeskus kuulub endiselt maakondlike arenduskeskuste võrgustikku ning on
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali koostööpartner Lääne
–Virumaal. Asutajateks on Lääne-Viru Maavalitsus ja kohalike omavalitsuste liit (VIROL).
2016.aastal jätkus asutajate ja koostööpartneritega varasemalt kokkulepitud koostöö, et saavutada
sihtasutuse põhikirjalisi eesmärke.
SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt osutatavate baasteenuste sihtgrupid jäid valdavalt samaks:
investorid, ettevõtjad ja kodanikeühendused. 2015. aasta lõpul lisandus meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ raames uus tegevus „Piirkondlikud algatused tööhõive ja
ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE) Lääne-Virumaa maakonna piirkondlike algatuste
tugiprogramm, mille üks sihtgupp (lapsed ja noored alates lasteaiaealistest gümnaasiumi
lõpetajateni) oli ka 2016.aastal meie tegevuste sihtgrupiks.
Uueks tegevuseks sama meetme raames lisandusid ettevõtlusvaldkonna toetamise tegevused.
PATEE Noorte ettevõtlikkuse programmi tegevustesse kaasati 2016. aasta jooksul 29 maakonna
haridusasutust, osales üle 2000 noore/lapse, 15 ettevõtet, tehti koostööd Lääne-Viru Maavalitsuse,
SA Virumaa Kompetentsikeskuse, SA Innove Rajaleidjaga, Rakvere linna jt kohalike
omavalitsustega.
Läbi viidi ettevõtlikkuspädevust tõstvad väikeprojekte, külastati ettevõtteid, käivitati
tehnoloogiavaldkonna huviringe.
Praktikasüsteemi ühtlustamiseks ja parandamiseks kutse- kõrgharidusvaldkonnas viidi läbi
ettevõtetes töötavate praktikajuhendajate koolitusvajaduste kaardistus/uuring millest lähtuvalt
toimus kolmepäevane koolitus pilootprogrammina kus osales ca 20 praktikajuhendajat erinevatest
maakonna ettevõtetest ja asutustest.
Maakonna õpilasfirmade arvu suurendamiseks korraldati õpetajatele õpilasfirmade juhendajate
koolitus. Samuti said õpetajad koolitusi haridusprogrammis Ettevõtlik kool, mida maakonnas
koordineerib arenduskeskuse noorte valdkonna juht. Ettevõtliku kooli programmiga liitus 2016.
aastal 4 kooli (Rakvere Põhikool, Rakvere Gümnaasium, Haljala kool ja Uhtna kool) ning 1
lasteaed (Tapa Pisipõnni lasteaed).
Lisaks algatas noorte ettevõtlikkusprogrammi juht koostööd maakonnaväliste partneritega. See
võimaldas maakonna noortel osaleda PATEE programmivälistel üritustel: 1) Innovatsiooni- ja
ettevõtluskeskuses Mektory toimunud USA saatkonna-Mektory keskuse koostööpäevadel
septembris; Mektory äriideede konkursi Bright Minds avaüritusel ning koolitusprogrammis.
Koostöös maakonna ettevõtlusõpetajatega algatati rahvusvaheline koostöö õpilasfirmade
valdkonnas ning hariduskoostööprogrammist Nordplus Junior taotletud rahastuse toel viidi läbi
stažeerimisreis Stockholmi gümnaasiumitesse viiele maakonna õpetajale.
2016.aastal olid toetatavaks valdkonnaks PATEE raames puidusektori ettevõtted.
PATEE programmi tugiprogrammi 2 (ettevõtluse arendamise suund) raames teostati aruandeaastal
Lääne-Viru maakonna puidusektori kohta põhjalik sektorianalüüs. Programmi kutsuti osalema 56
ettevõtet, millest 24 ettevõtja esindajad võtsid osa erinevatest programmi raames korraldatud
tegevustest. Puidusektori ettevõtjatele korraldati 2 arengureisi: millest üks Saksamaale ja teine
Prantsusmaale. Toimus 4 pikka koolituspäeva müügi, turunduse, ekspordi ja tulemusliku
suhtlemise vallas. Aruandeaastal toimunud programmi tegevusi puidusektorile jätkatakse ka
järgneval 3 tegevusaastal, et kinnistada ja arendada edasi juba tekkinud võrgustikku.
LVAK kohustus 2016. aastal:
1. Jagama informatsiooni EAS-i jt toetusmeetmete ning -programmide kohta, kõikide teiste
projekte ja arendustegevusi rahastavate institutsioonide kohta Eestis;
2. LVAK kohustub pakkuma tasuta konsultatsiooniteenust ettevõtetele, MTÜ-dele;
3. LVAK kohustub läbi viima planeeritud proaktiivseid tegevusi.
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Ülevaade 2016.aasta olulisematest tegevustest ettevõtlusteadlikkuse valdkonnas.
Keskuse abiga viidi maakonnas läbi üks seitsmepäevane baaskoolitus ja kuue mooduliga
mentorklubi alustavatele ettevõtjatele. Koolitus oli suunatud potentsiaalsetele alustavatele ja just
äsja alustanud ettevõtjatele.
Traditsiooniks on kujunenud ettevõtluspäeva läbiviimine, 2016.aastal lisandus ettevõtlusnädala
ürituste koordineerimine. Ettevõtlusnädala avas Lääne-Viru Arenduskeskuse kutsel
ettevõtlusminister hommikubrunchil, kuhu olid kutsutud Lääne-Virumaa ettevõtjad ja Tartu
ülikooli esindajad.
Koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega, Lääne-Viru Maavalitsuse haridusosakonnaga jätkati
programmi Ettevõtlik kool/ettevõtlik haridus.
2016. aasta majandusaasta aruande olulisemad MTÜ tegevused:
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub MTÜ-dele ja kodanikualgatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh organisatsiooni asutamine, organisatsiooni
tegevusvõimekuse kasvatamine ja ühingu projektide nõustamine. MTÜ-dele jagati infot
kodanikuühiskonnas toimuvast läbi MTÜ-de e-listi uudiskirjades, arenduskeskuse kodulehel ja
Facebooki kontol ning teistes kanalites. Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetas SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
2016. aastal viidi läbi 7 moodulist koosnev vabaühenduste arenguprogramm (jaanuar - juuni).
Toimusid järgmised sündmused ja üritused: KOP infopäev ja vabaühenduste teenuste osutamise ja
toodete pakkumise võimekuse tõstmise voor (03.03.16), Rahvusvahelise koostöö seminar
(29.02.16), Kogemuskohtumine Aasukalda Priitahtliku Päästekomandoga (26.07.16), KOP
infopäev, kogukondliku turvalisuse toetusvoor, kogukonnapraktika programm (05.09.16),
Kogemuskohtumine MTÜ Viru Näputöö Seltsiga (24.11.2016), Vaeküla Noortekeskuse noorteõhtu
(23.11.2016). Korraldati Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverents, kus kuulutati välja
tunnuskirjade „Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“ kandidaadid ja laureaadid (17.11.16).
Investorteeninduse valdkonna olulisemaks tegevuseks oli investorpäringutele vastamine,
väärtuspakkumiste koostamine, potentsiaalsetele investoritele piirkonna tutvustamine visiitide
korraldamise ja teavitusmaterjalide abil. Oleme väliskapitaliga ettevõtetele abiks
jätkuinvesteeringute tegemisel, pakkudes neile sobivaid EAS teenuseid ja tooteid ning vahendame
neile kontakte allhanketöö teostaja või toorme pakkuja leidmiseks.
Hinnang 2016.aasta tegevusele.
SA Lääne-Viru Arenduskeskus jätkas 2016 a põhikirjalisi
tegevusi. Lisandus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevus: Lääne-Virumaa
ettevõtlusvaldkonna arendamise programm“.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

6 888

26 865

Nõuded ja ettemaksed

46 123

15 743

Kokku käibevarad

53 011

42 608

53 011

42 608

Võlad ja ettemaksed

86 871

94 463

Kokku lühiajalised kohustised

86 871

94 463

86 871

94 463

3 835

3 835

-55 690

-56 275

17 995

585

-33 860

-51 855

53 011

42 608

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku varad

2,3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3,4

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

285 862

172 010

5,6

220

7 048

7

41

75

286 123

179 133

-96 447

-56 485

8

Tööjõukulud

-162 980

-116 945

9

Muud kulud

-8 701

-5 118

10

-268 128

-178 548

Põhitegevuse tulem

17 995

585

Aruandeaasta tulem

17 995

585

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

17 995

585

-30 413

-1 350

-7 591

15 513

-20 009

14 748

Laekunud intressid

32

-46

Kokku rahavood investeerimistegevusest

32

-46

-19 977

14 702

26 865

12 163

-19 977

14 702

6 888

26 865

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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

7

Sihtasutus LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS

2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2014

Akumuleeritud tulem

3 835

Aruandeaasta tulem
31.12.2015

3 835

Aruandeaasta tulem
31.12.2016

3 835

-56 275

-52 440

585

585

-55 690

-51 855

17 995

17 995

-37 695

-33 860
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Lääne-Viru Arenduskeskuse 2016.a. raamatupidamise aastaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna Juhendid. SA Lääne-Viru Arenduskeskus on riigiraamatupidamiskohuslane, lähtub ta oma raamatupidamise korraldamises ka Riigi
Raamatupidamise Üldeeskirjast.
Raha
Alates 1.jaanuarist 2011.a. toimuvad arveldused riigikassa kaudu.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse
kliendi laekumata nõudeid hinnatakse eraldi. Nõue loetakse lootusetuks, kui puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded
on bilansist välja kantud. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud.
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõue või
laekumata jäämise risk. Sihtfinantseerimine kajastatakse brutomeetodil. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel
või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimise andjad
ja vahendajad kajastavad sihtfinantseerimist samades perioodides kui toetuse saaja.
Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
Kulud
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks,
kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud.
Seotud osapooled
Sihtasutuse seotud osapooled on nõukogu ja juhatuse liikmed ning nende isikute lähedased.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

12 kuu jooksul
8 197

8 197

14

14

14

14

216

216

216

216

Saamata sihtfinantseerimine

37 696

37 696

Kokku nõuded ja
ettemaksed

46 123

46 123

Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud

31.12.2015
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Saamata sihtfinantseerimine
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
6 955

6 955

46

46

46

46

540

540

540

540

8 202

8 202

15 743

15 743

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 669

2 669

2 228

2 228

Sotsiaalmaks

4 907

4 907

4 106

4 106

Kohustuslik kogumispension

264

264

346

346

Töötuskindlustusmaksed

357

357

275

275

8 197

8 197

6 955

6 955

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

410

410

Võlad töövõtjatele

3 323

3 323

Maksuvõlad

8 197

8 197

Muud võlad

66 594

66 594

Saadud ettemaksed

2 390

2 390

Puhkusetasude kohustus

5 957

5 957

86 871

86 871

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

367

367

Maksuvõlad

6 955

6 955

Muud võlad

66 596

66 596

Saadud ettemaksed

16 540

16 540

4 005

4 005

94 463

94 463

Puhkusetasude kohustus
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
VIROL

0

8 400

-8 400

0

-235

11 182

-6

-11 210

-269

-7 185

149 059

-63

-134 144

7 667

Rahandusministeerium

0

Siseministeerium

0

2 526

-2 526

0

2 328

-2 328

0

Sotsiaalministeerium

0

7 343

-6 402

941

SA Järvamaa Arenduskeskus

0

7 000

-7 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-7 420

187 838

-69

-172 010

8 339

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-7 420

187 838

-69

-172 010

8 339

Kodanikuühiskonna Sihtkapital
EAS
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31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
VIROL

0

33 225

-33 225

0

-269

21 793

-21 726

-202

7 667

175 409

-218 116

-37 493

941

14 244

-12 795

2 390

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

8 339

244 671

-2 453

-285 862

-35 305

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

8 339

244 671

-2 453

-285 862

-35 305

Kodanikuühiskonna Sihtkapital
EAS
Sotsiaalministeerium

-2 453

EAS saldod 2015 on järgmised
Saamata sihtfinantseering 7932.Ettemakstud sihtfinantseering 15 599.-

EAS saldod 2016 on järgmised
Saamata sihtfinantseering 37 493.-

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

285 862

172 010

Kokku annetused ja toetused

285 862

172 010

2016

2015

Muu toodete ja teenuste müük

220

7 048

Kokku tulu ettevõtlusest

220

7 048

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2016

2015

ruumide kulud

6 858

5 590

administreerimiskulud

7 201

9 138

koolituskulud

449

2 539

lähetuskulud

6 798

4 782

auto ülalpidamiskulud

10 693

6 441

infotehnoloogia kulud

2 553

10 314

355

864

58 884

7 219

2 656

9 598

96 447

56 485

2016

2015

121 852

87 530

41 128

29 415

162 980

116 945

6

4

2016

2015

8 701

8 367

0

-3 249

8 701

5 118

2016

2015

inventari kulud
õppevahendite ja ürituste korraldamise kulud
Muud kulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Töölepinguga töötajate keskmine arv 2016 aastal oli 6.
Juhatuse liikme lepinguga töötajate palgakulu oli 700,30
Võlaõiguslike lepingutega töötajate palgakulu oli 10 703,61
Töölepinguga töötajate palgakulud oli 110 448,09

Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

Käibemaksukulu
Muud
Kokku muud kulud

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

13

Sihtasutus LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS

Arvestatud tasu

2016. a. majandusaasta aruanne

24 972

22 354
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2017
Sihtasutus LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS (registrikood: 90003427) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust
on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KÜLLIKI KÜTTIS

Juhatuse liige

30.03.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru
anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info
on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused
võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis
tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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