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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

SA Lääne-Viru Arenduskeskus on MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused liige alates 01.01.2019.
Sihtasutuse asutajaks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL). 2020 aastal jätkus asutaja ja
koostööpartneritega varasemalt kokkulepitud koostöö, et saavutada sihtasutuse põhikirjalisi
eesmärke.

Arenduskeskuse klientideks on investorid, alustavad ettevõtjad, noored ja kodanikeühendused.

2020 aastal jätkus meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ raames tegevus
„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (PATEE) Lääne-Virumaa
piirkondlike algatuste tugiprogramm, mille üks sihtgupp (lapsed ja noored alates lasteaiaealistest
gümnaasiumi lõpetajateni) oli ka 2019 aastal meie tegevuste sihtgrupiks. Jätkusid ka sama meetme
raames ettevõtlusvaldkondade toetamise tegevused. Noorte ettevõtlikuse ja ettevõtlusvaldkondade
edendamine on võetud eesmärgiks ka uueks perioodiks aastatel 2020-2023.

PATEE Noorte ettevõtlikkuse programmi tegevused

Koroona-aasta mõjutas Lääne-Virumaa noorte programmi tegevusi oluliselt.

Noorte programmi poolt korraldati maakonnas 15 sündmust/üritust/projekti. Lisaks korraldasid
programmi toel koolid ise Ettevõtlusküla külastusi 3 korral, saades selleks programmilt toetus, viies
omaosalustasu tagamiseks läbi ka oma koolides ettevõtlikke tegevusi. Samuti jõudsid mitmed
koolid kasutada Arenduskeskuselt laenutatud mobiilseid õppeprogramme ning paar malevarühma
viisid noorte programmi toel läbi ettevõtete külastusi. Kokku võttis programmi poolt võimaldatud
tegevustest osa ca 1800 noort ja õpetajat (neist noori ca 1700). Programmi on kaasatud maakonna
kõik KOV-id, kuigi osalusmäär on suurem ikkagi neis omavalitsustes, kus koole ja haridusasutusi
rohkem (Rakvere linn, Rakvere vald).
Positiivne oli, et sügisel olid koolid siiski enamuses valmis oma õpilasi noorte ettevõtluspädevusi
tõstvatele sündmustele (Inspiratsioonilabor; Õpime koos!, Ettevõtlusküla külastused) lubama.
Iseenesest näitab siiski see, et programmi raames koolidele pakutavad tegevused on teada ning
tuntud ning koolid usaldavad neist saadavat kasutegurit.
Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe rakendamise aktiivsuse toetamise valdkond sai 2020.aastal noorte programmis kõige rohkem n.ö kannatada.

Ettevõtlusküla poolt väljatöötatud programmid leidsid küll aasta alguses hoogsat kasututust, kuid karantiin ja distantsõpe mõjutas ka mängude

laenutamisaktiivsust. Kuigi 2020.aastal oli soov rohkem tegeleda ettevõtete ja koolide koostööga, siis eriolukord ning sellest tulenev keeruline

olukord ettevõtjate jaoks ei andnud ka erilisi võimalusi sellist koostööd algatada. 2021.aastal tuleb selle teemaga suunitletumalt tegeleda. Küll

aga näitab aasta lõpus algatatud ettevõtjate küsitlus, et ettevõtjad on koostöö suhtes enamasti altid ning nende valmisolek ulatub lihtsatest

õppevisiitide võõrustamisest kaugemale, mis annab lootust tõhusale koostööle edaspidi.

Ettevõtliku kooli/lasteaia kvaliteeditasemete arv suurenes 2 baasi ja 1 hõbeda võrra. Nüüdseks on maakonnas 10 tasemega kooli (kokku

võrgustikus 13 kooli) ja 5 tasemega lasteaeda (kokku võrgustikus 7 lasteaeda). 2020.aasta tõi maakonda ka ühe hõbetaseme saavutanud kooli.

Positiivne märk on ka see, et kevadel kolme maakonna koostöös väljaarendatud uudse veebitööriista kasutusele võtnud Lääne-Viru maakonna

koolidest olid enamik just Ettevõtliku kooliga liitunud koolid, kuigi tööriista pakuti laiemalt kõigile.

Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate toetusprogramm on maakonnas noorte programmi toel kestnud juba 2017. aastast alates. 2020.aasta

sügis tõi kaasa rekordilised 20 registreeritud õpilasfirmat maakonnas, mis on märkmisväärne tõus võrreldes varasemaga. Ka tegutsevad

koolides registreerimata õpilasfirmad. Koolitusprogrammi hinnatakse noorte poolt oluliseks ja leitakse, et nendega on vaja jätkata, kuna sama

tuge koolist ei saa. Ka on koolitusprogramm õpetajate jaoks toetav ja koormust leevendav. Seega ühelt poolt võib õpilasfirmade

toetus/koolitusprogrammi mõju pidada positiivseks. Samas pole siiski tõusnud oluliselt õpilasfirmade programmi aktiivsesse kasutusse võtnud

koolide arv, mis aitaks tagada programmi laiema leviku maakonnas.

PATEE tegevused ettevõtluse valdkonnas

Lääne-Virumaa PATEE ettevõtluse edendamise projekti keskendub kolmele suunale.

Ettevõtete võrgustiku tugimisele, ettevõtete tegevuse ressursitõhususe suunamisele ning ettevõtete
digitaliseerimise ja automatiseerimise võimaluste tutvustamisele. 2020 aastal suunati
projektitegevused kahele esimesele projektisuunale. Kuigi COVID pandeemia oluliselt raskendas
planeeritu elluviimist võime projekti lõppedes tõdeda, et enamus planeeritud tegevusi sai siiski
tehtud või siis tehti arendustegevusi.
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Seoses COVID pandeemia puhkemisega proovisime oma organisatsiooniga koheselt reageerida
ning pakkuda nii oma maakonna ettevõtetele, kui ka üle eestiliselt adekvaatset inforatsiooni
muutustest majanduskeskkonnas. Lisaks igapäevasele suhtlusele oma portfell klientidega
lansseerisime maakonna toidutootjatele ja toidupakkujatele oma kodulehele müügikanali „Kohalik
Toit“

PATEE projekti ettevõtete võrgustiku tugimise alamtegevuseks on ka uute võrgustike tekke
toetamine, siis antud müügikanal on ka võimalik toidutootjate võrgustiku koondamiseks. Lisaks
olemasolevatele ettevõtete võrgustikele (ehk siis VEN- Lääne-Viru Ettevõtlikud Naised ja MTÜ
Visit Virumaa) oleme püüdnud ka võrgustada Lääne-Virumaa metalli töötlejaid. Kokkusaamine oli
osalejate arvates vajalik ning kvaliteetne ning antud tegevust hinnati kõrge hindega. Ettevõtete
võrgustamise tugimise edulooks PATEE projektiaastal 2020 võiks lugeda turismiettevõtjate
võrgustiku tugimist. Antud aasta oli väga intensiivne ja viljakas. Visit Virumaal on 14 liiget, kuid
liikmete arv on kasvavas trendis. Turismiasjaliste võrgustiku tegevustest võttis osa 42 osalejat.
Visit Virumaaga koostöös korraldas LVAK avaseminari ja kolm strateegia arenguseminari.
Strateegia konsultandiks oli BDA Consulting OÜ-st Ülle Puustusmaa. Samuti korraldatud
maakonna sisesed kogemusreisid turismiasjalistele tekitasid suurt huvi. Kõikidest kaheksast
Lääne-Viru omavalitsusest osalesid ettevõtted võrgustiku 2020 aasta tegevustes.
Tingituna COVID pandeemiast korraldasime maakonna ettevõtjatele kevadel veebinari, et
drastiliselt muutuvas majandusolukorras leida uusi väljundeid „ Ärimudeli muutus“ osutus vägagi
populaarseks, mida jälgis ZOOMi keskkonna vahendusel 155 osalejat.

Digitaliseerimise suuna osas olid peamiselt ettevalmistustööd. Oleme aktiivselt külastanud
maakonna ettevõtteid ning propageerinud digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste
kasutusele võttu. 2021 alustame ettevõtjate arenguprogrammiga.

Ringmajanduse võrgustiku loomiseks oli plaanitud alustada koolitusprogrammi, mis omakorda
hõlmas endas seminare ja koolitus, kui ka kogemusreise ettevõtjatele. Kuna aastal 2020 puhkes
COVID viiruse pandeemia, siis piirdusime tutvustava avaseminari korraldamisega. Antud suuna
tegevustega saime teha koostööd nii Jõgeva maakondliku arenduskeskusega, kui ka Järva
maakondliku arenduskeskusega. Loodetavasti jätkub meeldiv koostöö teiste MAKidega ka projekti
2021, 2022 ja 2023 tegevustes.

2020 aasta majandusaasta aruande olulisemad MTÜ tegevused

Vabaühenduste konsultandi nõustamisi teostati 2020 aastal kokku 53 korral, sealhulgas 20 KOP
nõustamist.

2020 aastal viidi läbi vabaühenduste juhtide arenguprogramm, milles osales 26 MTÜ juhatuse liiget
ning toimus kokku 6 koolitust. Arenguprogrammi 3 seminari toimusid koos Ida-Viru ja Järva
maakonnaga. Seoses koroonaviirusega toimusid 2 seminari Zoom keskkonnas.

2020 aastal alga ka uue MTÜ Tööhõive programmi väljatöötamine koostöös Ida-Viru ja Järva
maakonnaga.

Ettevõtlusnädalal korraldati seminar Vabaühenduste teenuste delegeerimine, see sai läbi viidud
samuti koostöös Järva ja Ida-Viru maakonnaga.

Aasta lõpus tunnustati ka maakonna vabatahtlikke, kes on oma silmapaistva tegevusega kaasa
aidanud kohaliku elu arengule, loonud või algatanud uusi tegevusi, kaasa aidanud koostööle ja
toetanud maakonna arengut.

Ülevaade 2020 aasta olulisematest tegevustest ettevõtlusteadlikkuse valdkonnas.

Teostati 139 ettevõtte baasnõustamist. Seoses viiruse levikuga kasvas hüppeliselt Starditoetuste
nõustamiste arv, 69 ettevõtet on saanud nõustatud toetuse saamiseks. Kogenud ettevõtete
nõustamisi toimus 59. Tegevuste hulgas on ka ettevõtlusvaldkonna info, uudiste ja reklaami
levitamine, millest said osa suur osa maakonna ettevõtetest. 18 inimest osales Alustava ettevõtte
baaskoolitusel. Toimus traditsiooniline Ettevõtlusnädal kus osalejaid oli üle 1000 inimese.

Investorteeninduse valdkonna olulisemaks tegevuseks oli Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, 
Järvamaa ja Jõgevamaa investorpäringutele vastamine, väärtuspakkumiste koostamine, 
potentsiaalsetele investoritele piirkonna tutvustamine visiitide korraldamise ja teavitusmaterjalide 
abil. Oleme väliskapitaliga ettevõtetele abiks jätkuinvesteeringute tegemisel, pakkudes neile
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sobivaid EAS teenuseid ja tooteid ning vahendame neile kontakte allhanketöö teostaja või toorme
pakkuja leidmiseks. 2020 aastal toimus 158 kliendikontakti, piirkonda toodi 3 väliskülastust.
Potensiaalseid unikaalseid kontakte investeeringuteks oli 9.

Hinnang 2020 aasta tegevusele.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus jätkas 2020 aasta põhikirjalisi tegevusi.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 54 365 31 539  

Nõuded ja ettemaksed 31 410 35 636 2,3

Kokku käibevarad 85 775 67 175  

Kokku varad 85 775 67 175  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 79 667 84 874 3,4

Kokku lühiajalised kohustised 79 667 84 874  

Kokku kohustised 79 667 84 874  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -17 699 15 147  

Aruandeaasta tulem 23 807 -32 846  

Kokku netovara 6 108 -17 699  

Kokku kohustised ja netovara 85 775 67 175  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 348 517 387 188 5,6

Tulu ettevõtlusest 1 600 3 144 7

Muud tulud 5 422  

Kokku tulud 350 122 390 754  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused 0 -1 000  

Mitmesugused tegevuskulud -85 426 -177 651 8

Tööjõukulud -226 596 -223 288 9

Muud kulud -14 293 -21 661 10

Kokku kulud -326 315 -423 600  

Põhitegevuse tulem 23 807 -32 846  

Aruandeaasta tulem 23 807 -32 846  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 23 807 -32 846

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 227 43 183

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -5 208 4 372

Kokku rahavood põhitegevusest 22 826 14 709

Kokku rahavood 22 826 14 709

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 539 16 830

Raha ja raha ekvivalentide muutus 22 826 14 709

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 54 365 31 539
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 15 147 15 147

Aruandeaasta tulem -32 846 -32 846

31.12.2019 -17 699 -17 699

Aruandeaasta tulem 23 807 23 807

31.12.2020 6 108 6 108
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Lääne-Viru  Arenduskeskuse 2020. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõudeid,

mis on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna  Juhendid. SA Lääne-Viru

Arenduskeskus on riigiraamatupidamiskohuslane, seega lähtub ta oma raamatupidamise korraldamises ka Avaliku sektori finantsarvestuse ja

- aruandluse juhendist. 

Raha

Arveldused toimuvad SEB panga 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. Kauba ja teenuste 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)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
10 410 10 410

Muud nõuded 6 6

Intressinõuded 6 6

Saamata sihtfinantseerimine 20 994 20 994

Kokku nõuded ja

ettemaksed
31 410 31 410

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
11 804 11 804

Muud nõuded 274 274

Intressinõuded 4 4

Viitlaekumised 270 270

Ettemaksed 188 188

Tulevaste perioodide

kulud
188 188

Saamata sihtfinantseerimine 23 370 23 370

Kokku nõuded ja

ettemaksed
35 636 35 636

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 3 627 3 627 4 063 4 063

Erisoodustuse tulumaks 24 24 29 29

Sotsiaalmaks 6 219 6 219 6 962 6 962

Kohustuslik kogumispension 135 135 300 300

Töötuskindlustusmaksed 405 405 450 450

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10 410 10 410 11 804 11 804



12

Sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 485 485

Maksuvõlad 10 410 10 410

Muud võlad 66 594 66 594

Puhkusetasude kohustis 2 178 2 178

Kokku võlad ja ettemaksed 79 667 79 667

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 611 3 611

Võlad töövõtjatele 11 11

Maksuvõlad 11 804 11 804

Muud võlad 66 594 66 594

Puhkusetasude kohustis 2 854 2 854

Kokku võlad ja ettemaksed 84 874 84 874

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Noorsootöö Keskus -28 927 40 073 11 146

EAS -18 213 82 305 70 063 5 971

VIROL 28 802 28 802

Eesti Noorteühenduse Liit 400 189 211

KÜSK 29 500 29 500

Rahandusministeerium -20 509 139 608 129 383 10 284

Maakondlikud

Arenduskeskused MTÜ
110 969 118 083 7 114

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

-67 649 431 657 189 387 188 23 369

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

-67 649 431 657 189 387 188 23 369
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

EAS 5 971 63 227 62 197 4 941

Rahandusministeerium 10 284 95 019 98 844 14 109

Maakondlikud

arenduskeskused
7 114 130 340 125 170 1 944

VIROL 32 048 32 048

KÜSK 30 700 442 30 258

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

23 369 351 334 442 348 517 20 994

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

23 369 351 334 442 348 517 20 994

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 348 517 387 188

Kokku annetused ja toetused 348 517 387 188

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Muu toodete ja teenuste müük 1 600 3 144

Kokku tulu ettevõtlusest 1 600 3 144
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Administreerimiskulud 13 309 31 502

Lähetuskulud 1 450 4 184

Koolituskulud 3 878 8 208

Ruumide kulud 7 279 8 529

Sõidukite kulud 9 574 10 591

Infotehnoloogia kulud 8 453 10 151

Inventari kulud 2 249 4 749

Toitlustuskulud 2 588 4 930

Õppevahendite ja ürituste korraldamise kulud 33 387 88 747

Muud kulud 3 259 6 060

Kokku mitmesugused tegevuskulud 85 426 177 651

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 169 299 166 644

Sotsiaalmaksud 57 297 56 644

Kokku tööjõukulud 226 596 223 288

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 7

Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2020 2019

Käibemaksu kulu 14 293 21 661

Kokku muud kulud 14 293 21 661

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 29 020 27 980

Isikliku sõiduauto kompensatsioon 0 382
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskus (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 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 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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) (sh

sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 finantsaruandluse standardiga 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.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57

/digitaalselt allkirjastatud/

Margit Leppik

Vandeaudiitori number 412

Audiitorbüroo ELSS OÜ

Nexia International liige

Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartumaa 51004

17.03.2021
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad

tegevused
82991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5072988

E-posti aadress info@arenduskeskus.ee


