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Tegevusaruanne 2018.a.

ERKAS põhitegevus oli suunatud põhikirjaliste eesmärkide täitmisele nõustades
omavalitsusi ja osaledes koostöövõrgustikes. ERKASe tulud ettevõtlusest olid 2018.a.
18 300 eurot, mis saadi taotluste koostamine eest KIK’i klaasjäätmete ringlusse
võtuks klaasvahtkillustikuna ja plastpakendi jäätmetest õli krakkimise tehase
rajamiseks ning taotluse koostamise eest EAS starditoetuse saamiseks internetis
jagamismajanduse edendamiseks autode rentimise ja jagamise portaali tegemiseks.
Ettevõtlusega seotud projektid on realiseerunud 2019 aastal ning tegevused jätkuvad
kuni Euroopa Liidu 2014-2020 programmi lõppemiseni.
ERKAS nõustas mitmeid omavalitsusi, omavalitsuste koostöö organisatsioone ning
võrgustikke rahastustaotluste koostamisel. Samuti osales ERKAS ise aruandeaastal
partnerina mitmete uute taotluste koostamisel erinevatesse Euroopa Liidu
kaasrahastatavatesse programmidesse. Kuna enamik programme eeldab Euroopa ülest
partnerite võrgustikku ning rahvusvahelise konsortsiumi kaasamist, siis töötati
teadlikult võimalikult paljude konsortsiumitega, millest kõik ei jõudnud eduka
taotlemiseni.
Lõplikult esitati (ERKAS osaleb nendes projektipartnerina, väliseksperdina):
· Water know-how Export meta-cluster for Central Baltic SME’s (WaterEC), KeskLäänemere programm
· Reuse and Repair Economy in Baltic Sea Region (Baltic REP), Läänemere
programm
· Profiling Baltic Innovation (PBI), Läänemere programm
· Use of Liquified Bio Methane for Transport Fuel (USE-LBM4CARS), Läänemere
programm
· Innovative Strategies for Public Catering: Sustainability Toolkit across Baltic Sea
Region (StratKIT), Läänemere program
Osaledes ise eelpoolnimetatud projektides, panustab ERKAS oma tegevusega
keskkonna

säilimisele,

biojäätmete

taaskasutusele

ja

sotsiaalse

olukorra

parandamisele ning sotsiaalse vastutuse tõusule Eesti ühiskonnas. Ka ERKASe poolt
kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele jt. koostatavad rahastamistaotlused, mis
positiivse rahastamisotsuse korral nende poolt ellu viiakse, avaldavad otsest mõju
keskkonna ja sotsiaalse olukorra parandamisele.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ERKAS andnud laene, ega
osalenud börsil ning välispartneritega arveldanud eurodes - seetõttu ei ole ilmnenud
valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS) lõpetas 2018.a. negatiivse
tulemiga 44 727 eurot. Seisuga 31.12.18 oli ERKASel kohustisi rohkem kui varasid
summas 47 475 eur. Nii käibekapital kui ka netovara peaks saama positiivseks 2019.
aasta jooksul lepinguliste tulude ja laekumiste arvelt.
Üürileandjaga lepiti kokku maksete ajatamine ja seisuga 30.04.2019 on võlg tagasi
makstud.

Kulud kokku olid 2018.a. 63 027 eurot, sh ärikulud 5 000 eurot, muud tegevuskulud
15 853 eurot, tööjõukulud 42 154 eurot ja muud ärikulud 20 eurot.
ERKASe juhatus oli 2018.a. 1-liikmeline - Reljo Saarepera (juhatuse liikme leping on
sõlmitud 14.06.2011, pikendatud ERKASe nõukogu 16.05.16 otsusega kuni
16.05.2021).
ERKASes töötas 2018.a. töölepinguga Merike Välimees – finantsjuht.
ERKASelt tellitud tööde täitmiseks osteti teenust sisse (alltöövõtt).
ERKASe 2018.a. põhiliseks sissetulekuallikaks jääb tulu majandustegevuses
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
ERKASe tegevuse eesmärgid 2019 .aastaks
•

Käimasolevate projektide edukas elluviimine

•

Uute taotluste esitamine

•

Regionaalse arengu projektide juhtimine ja läbiviimine

•

Osalemine Eesti arengukoostöö projektides

•

Kujunemine rahvusvahelise regionaalse ja kohaliku arengu toetamiseks
vajaliku teabe kompetentsikeskuseks

•

Täiendavate EL üleste taotluste initsieerimine/osalemine partnerina (Horizon
2020, Läänemere programm, Kesk-Läänemere programm jne)

•

Struktuurivahendite kasutamise taotluste koostamine teenusena (Jäätmevoor,
Ressursitõhususe suurendamine jne)

•

KOV arengutegevused (protsessid, teenuste disain jne)

•

Regionaalse ja kohaliku arengu toetamine läbi era- ja avaliku sektori koostöö
tihendamise

SUHTARVUD
2017

2018

Maksevõime üldine tase

0,489

0,004

(Puhas) käibekapital

-2 748

-47 475
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

107

1 553

2

65

1 073

3

172

2 626

172

2 626

Võlad ja ettemaksed

47 647

5 374

Kokku lühiajalised kohustised

47 647

5 374

47 647

5 374

319 558

319 558

-322 306

-265 090

Aruandeaasta tulem

-44 727

-57 216

Kokku netovara

-47 475

-2 748

172

2 626

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

7

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Tulu ettevõtlusest

18 300

19 265

9

Kokku tulud

18 300

19 265

Mitmesugused tegevuskulud

-20 853

-28 388

10

Tööjõukulud

-42 154

-48 096

11

Muud kulud

-20

0

-63 027

-76 484

-44 727

-57 219

0

3

-44 727

-57 216

Tulud

Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

-44 727

-57 219

1 008

17 817

3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

42 273

-24 425

7

Kokku rahavood põhitegevusest

-1 446

-63 827

Laekunud intressid

0

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

3

-1 446

-63 824

1 553

65 377

-1 446

-63 824

107

1 553

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

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

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

Akumuleeritud tulem

319 558

-265 090

54 468

0

-57 216

-57 216

319 558

-322 306

-2 748

0

-44 727

-44 727

319 558

-367 033

-47 475
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
EESTI REGIONAALSE JA KOHALIKU ARENGU SIHTASUTUS 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti
finantsaruandlusestandardile. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev
avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes panga arveldusarvel olevat raha, nõudmiseni hoiuseid pankades,
tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete
arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades
eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
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.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates
5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro ja üle 1000 euro, kajastatakse
kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantakse vara kasutusele võtmise hetkel kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate
tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt
tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.
Maad ei amortiseerita.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need
komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.
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Põhivarade arvelevõtmise alampiir

2018. a. majandusaasta aruanne

5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Inventar

3-5 aastat

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades
sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustisi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustistena.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu
kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse
intressitulu kassapõhiselt.
a. Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt
Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate ühekordsete teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse
valmidusastmest aruandekuupäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on
võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.
Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste
kogukuludega [tehtud tööde ülevaatust või aruandekuupäevaks osutatud teenuse kvantitatiivset osa kogu osutatavast teenusest].
Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõte suudab katta
vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et
ettevõte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse
osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.
Juhul kui aruandekuupäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse
vahe bilansis lühiajalise kohustise real “Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud”. Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui
projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real “Pikaajalistest teenustöödest
saadaolevad tulud”.

Seotud osapooled
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtted;
sihtasutuse töötajaid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskonto

107

1 553

Kokku raha

107

1 553

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

57

57

8

8

8

8

65

65

31.12.2017

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

65

65

1 008

1 008

1 008

1 008

1 073

1 073

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks
Käibemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

57

268

0

531

Üksikisiku tulumaks

0

0

0

528

Sotsiaalmaks

0

0

0

990

Kohustuslik kogumispension

0

0

0

8

Intress

0

19

0

0

Ettemaksukonto jääk

0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

57

65
287

65

2 057
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2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
materiaalsed
põhivarad
31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

6 371

6 371

-6 371

-6 371

0

0

6 371

6 371

-6 371

-6 371

0

0

6 371

6 371

-6 371

-6 371

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

0

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2018

2017

8 305

8 827

31.12.2018

31.12.2017

0

8 827

Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

12 989

12 989

Võlad töövõtjatele

25 614

25 614

Maksuvõlad

287

287

Muud võlad

8 098

8 098

8 098

8 098

659

659

47 647

47 647

Muud viitvõlad
Võlg aruandvale isikule
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

4

12

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 354

1 354

Võlad töövõtjatele

1 963

1 963

Maksuvõlad

2 057

2 057

Kokku võlad ja ettemaksed

5 374

5 374

4

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projekt S87 USE-LBM_BioPro

-18 017

18 017

0

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-18 017

18 017

0

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-18 017

18 017

0

0

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

Tulu teenuste müügist

18 300

19 265

Kokku tulu ettevõtlusest

18 300

19 265
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Üür ja rent

8 305

8 827

Mitmesugused bürookulud

4 110

5 421

Lähetuskulud

58

77

Koolituskulud

0

45

Ostetud teenused edasimüügiks

5 000

10 050

Muud

3 380

3 968

20 853

28 388

2018

2017

Palgakulu

32 231

36 374

Sotsiaalmaksud

10 702

12 102

-779

-380

42 154

48 096

2

2

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Puhkusereserv
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Töötajate keskmine arv 2018. aastal taandatuna täistööajale oli 1,67.

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2017

Kohustised

0

Nõuded

659

Kohustised

0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

24 000

24 000

Juhatuse liikmele on välja maksmata 10 kuu tasud ja sisalduvad kuhustuste summas 20659 eur, mis saab tasutud 2019. aastal.
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Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS) lõpetas 2018.a. negatiivse tulemiga 57 216 eurot. Seisuga 31.12.18 oli SA-sel
kohustisi rohkem kui varasid summas 47 475 eur. Nii käibekapital kui ka netovara peaks saama positiivseks 2019. aasta jooksul lepinguliste
tulude ja laekumiste arvelt.
Üürileandjaga lepiti kokku maksete ajatamine ja, et seisuga 30.04.2019 on võlg tagasi makstud.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
EESTI REGIONAALSE JA KOHALIKU ARENGU SIHTASUTUS nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud EESTI REGIONAALSE JA KOHALIKU ARENGU SIHTASUTUS (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 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 31.12.2018 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)
(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.
Asjaolu rõhutamine
Juhime tähelepanu asjaolule, et seisuga 31.12.2017 ületasid sihtasutuse lühiajalised kohustised käibevarade kogusummat 47 475 euro võrra. Juhtkond on koostanud aruande
tegevuse jätkuvuse printsiibist lähtuvalt ja põhjendanud oma otsust aruande Lisas 13. Meie arvamus ei ole modifitseeritud seoses selle asjaoluga.
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/
Ksenia Lukkanen
Vandeaudiitori number 373
OÜ KL Partners
Audiitorettevõtja tegevusloa number 149
Tartu mnt 83, Tallinn, Harju maakond, 10115
20.05.2019
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