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TEGEVUSARUANNE  

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu põhieesmärgiks on kohaliku algatusvõime ning kohaliku elu 
arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine 

toetudes kolme sektori partnerlusele. Koostöökogu tegevus pakub toetuste kaudu võimalust 
arendada piirkonna ettevõtlust ja toetada omavalitsuste ja kolmanda sektori tegevusi. 
Märksõnaks on kolme sektori koostöö.  

Avalikkuse teavitamiseks antakse välja infolehte, avaldatakse artikleid maakonna ajalehes, 
jagatakse infot kodulehel www.kirderannik.ee. MTÜ põhieesmärgiks on jätkata Jõhvi ja Toila 
valdade ning Narva-Jõesuu linna hõlmava tervikpiirkonna arendamist läbi Leader meetme 
raames antava projektitoetuste jagamise.  

Liikmete arv oli 31.12.2019. a. seisuga 47, sh. 3 KOV, 22 MTÜd/SA ja 22 ettevõtet. Kõigil 
liikmetel, kes ei kuulu juhatusse, on õigus kuuluda hindamiskomisjoni. Tegevusgrupi 

üldkoosolekuid toimus kokku 4 korral; juhatuse koosolekuid 12 korral. Hindamiskomisjonide 

töösse oli kaasatud 18 erinevat liikme esindajat, hindamiskomisjonide koosolekuid toimus 

kokku 4. Juhatuse liikmeid on 6. 

Projektitoetuse taotlejatele korraldatakse infopäevi, 2019. a toimus kokku 10 infopäeva 
piirkonna erinevates kohtades. Toetuste kohta jagame infot digitaalses infolehes 

“Kirderanniku infoleh“ ja maakonna ajalehes “Põhjarannik“.  

2019. aastal viisime läbi kaks projektitaotlusvooru. Võtsime taotlejatelt vastu 47 

projektiavaldust, millest tegevusgrupi poolt anti toetusotsus 32-le projektile. Aasta lõpuks oli 
lõpetatud ja PRIA poolt toetus välja makstud 50-le taotlejale.  

Tegevusgrupp on perioodi jooksul olnud taotlejaks kahe ühisprojekti, kahe riigisisese 

koostööprojekti ja ühe rahvusvahelise koostööprojekti elluviimisel. Ettevalmistused on tehtud 

veel ühe riigisisese ja ühe rahvusvahelise koostööprojekti esitamiseks. 

2020. a tegevusplaanis on strateegia aastateks 2014-2020 rakendamine, kevadise taotlusvooru 

avamine kahes meetmes: ettevõtluse arendamine ja elukeskkonna arendamine. 2019. a 

lõpetasime tegevusgrupi ühisprojekti „Muutustega kohanemine“ ning jätkame teiste 
projektide elluviimist.  

Tegevusgrupi 2019 aasta bilansimaht oli 94 289 eurot ja majandusaasta tegevuse tulem           

- 4 310 eurot. 2019 aasta lõpu seisuga oli tegevusgrupil 1 töötaja, käsunduslepingute alusel 
raamatupidaja ja projektide hindajad. Palgakulu kokku oli 40 988 eurot. Selle hulgas juhatuse 

tasudeks maksti 2019 aastal 6 132 eurot. 

Aruande koostamise hetkel on Eestis koroonaviiruse COVUD-19 tõttu välja kuulutatud 
eriolukord ja selle ebamäärasuse tõttu on mõju majandusele ebaselge. Juhtkond eeldab, et 
eriolukorrast tulenevalt ei ole vajadust 2019.a. aastaaruannet korrigeerida ning tegevus jätkub 
järgmise 12 kuu jooksu. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 50 811 51 953 2

Nõuded ja ettemaksed 31 335 31 145 3

Kokku käibevarad 82 146 83 098  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 12 143 21 700 5

Kokku põhivarad 12 143 21 700  

Kokku varad 94 289 104 798  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 5 473 6 172 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 4 500 10 000 8

Kokku lühiajalised kohustised 9 973 16 172  

Kokku kohustised 9 973 16 172  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 88 626 92 127  

Aruandeaasta tulem -4 310 -3 501  

Kokku netovara 84 316 88 626  

Kokku kohustised ja netovara 94 289 104 798  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 11 242 8 082 9

Annetused ja toetused 131 535 118 486 10

Tulu ettevõtlusest 456 358 11

Muud tulud 0 4 600 12

Kokku tulud 143 233 131 526  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -81 652 -67 059 13

Tööjõukulud -54 793 -56 749 14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -9 557 -10 182 5

Muud kulud -1 544 -1 041  

Kokku kulud -147 546 -135 031  

Põhitegevuse tulem -4 313 -3 505  

Intressitulud 3 4  

Aruandeaasta tulem -4 310 -3 501  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -4 313 -3 505  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 9 558 10 182 5

Kasum (kahjum) põhivarade müügist 0 -4 600  

Kokku korrigeerimised 9 558 5 582  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -191 32 649 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -6 199 -6 448  

Kokku rahavood põhitegevusest -1 145 28 278  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
0 4 600 5

Laekunud intressid 3 4  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 4 604  

Kokku rahavood -1 142 32 882  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 51 953 19 071 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 142 32 882  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 50 811 51 953 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 92 127 92 127

Aruandeaasta tulem -3 501 -3 501

31.12.2018 88 626 88 626

Aruandeaasta tulem -4 310 -4 310

31.12.2019 84 316 84 316
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille

põhinõuded on kehtestatud  Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja

antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates põhimõtetes.

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on majandusaasta aruande koostamisel lähtunud keskmiste ettevõtete aruande nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Raha

Kontol kajastatakse rahaliste vahendite seisu arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase majandustegevuse 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 laekumisel kajastatakse ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kulu vähenemisena.

Kõiki muid nõudeid  (viitlaekumised, antud laenud, ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud sotusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1917 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1917 eurot kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses,mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavd maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks töösesiundisse ja –asukohta. Materiaalset

pühivara kajastaakse 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 tehekse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt

tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisele aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust elueast. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1917

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Transpordivahendid 7 aastat

Muu materiaalne põhivara 5 aastat

Finantskohustised
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Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega

otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse kasumiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel

rakendatakse brutomeetodit, s.t saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse kasumiaruandes eraldi ridadel.

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse kasumiaruandes real „sihtfinantseerimine“.

Tulud

Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaksud ja sisseastumismaksud. Nende tasude kogumise kord ja määrad, samuti uute

liikmete vastuvõtmise kord on kehtestatud põhikirja ja  üldkoosoleku otsusega.

Nimetatud tulud kajastatakse põhitegevuse tuludena tulude ja kulude aruandes eraldi samanimelistel  kirjetel.

Liikmemaksud kajastatakse tekkepõhiselt.

Muud tulud on tulud, mis on saadud teenusete ja/või kaupade müügist, sh müügist liikmetele.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on liikmed ja tegev- ja kõrgem juhtkond.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskonto 50 811 51 953

Kokku raha 50 811 51 953
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 824 1 824  

Ostjatelt laekumata

arved
1 824 1 824  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
5 060 5 060 4

Laekumata PRIA toetus 24 451 24 451  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
31 335 31 335  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 897 1 897  

Ostjatelt laekumata

arved
1 897 1 897  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 880 4 880 4

Laekumata PRIA toetus 24 368 24 368  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
31 145 31 145  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 48 0 48

Üksikisiku tulumaks 1 677 0 1 628

Sotsiaalmaks 3 029 0 2 874

Kohustuslik kogumispension 139 0 158

Töötuskindlustusmaksed 167 0 172

Ettemaksukonto jääk 5 060  4 880  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 060 5 060 4 880 4 880
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivaradTranspordivahendid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 33 966 37 419 71 385

Akumuleeritud kulum -16 427 -23 076 -39 503

Jääkmaksumus 17 539 14 343 31 882

  

Amortisatsioonikulu -2 698 -7 484 -10 182

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 17 989 37 419 55 408

Akumuleeritud kulum -3 148 -30 560 -33 708

Jääkmaksumus 14 841 6 859 21 700

  

Amortisatsioonikulu -2 698 -6 859 -9 557

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 17 989 37 419 55 408

Akumuleeritud kulum -5 846 -37 419 -43 265

Jääkmaksumus 12 143 0 12 143

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2019 2018

Masinad ja seadmed 4 600

Transpordivahendid 4 600

Kokku 4 600
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 280 280  

Võlad töövõtjatele 47 47 7

Maksuvõlad 5 060 5 060 4

Muud võlad 86 86  

Muud viitvõlad 86 86  

Kokku võlad ja ettemaksed 5 473 5 473  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 210 210  

Võlad töövõtjatele 1 082 1 082 7

Maksuvõlad 4 880 4 880 4

Kokku võlad ja ettemaksed 6 172 6 172  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Töötasude kohustis 47 54

Puhkusetasude kohustis 0 1 028

Kokku võlad töövõtjatele 47 1 082

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA ettemaksed

tegevuskulude SF
17 650 7 650 10 000

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

17 650 7 650 10 000

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

17 650 7 650 10 000
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 31.12.2018 Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA ettemaksed

tegevuskulude SF
0 10 000 5 500 4 500

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

10 000 5 500 4 500

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

10 000 5 500 4 500

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 6 522 6 074

Muud laekumised liikmetelt 4 720 2 008

Kokku liikmetelt saadud tasud 11 242 8 082

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 131 535 118 486

Kokku annetused ja toetused 131 535 118 486

PRIA 131 535 118 486

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Tulu ettevõtlusest 456 358

Kokku tulu ettevõtlusest 456 358

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

 2019 2018

Kasum materiaalsete põhivarade müügist 0 4 600

Kokku muud tulud 0 4 600
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Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent -3 983 -2 817

Mitmesugused bürookulud -1 884 -3 250

Lähetuskulud -1 787 -1 100

Õppepäevade korraldamise kulud -29 652 -2 229

Auto kulud -3 582 -3 668

Reklaammaterjalide väljaandmise kulud -363 -1 319

Üld-,juhatuse-,koosolekute korraldamine -3 566 -4 871

Juriidilised kulud -44 -18

Ühisprojektide kulud -6 910 -15 849

Seminaridel, õppereisidel osalemise kulud -10 039 -7 065

Koostööprojektide kulud -17 147 -22 706

Muud -2 695 -2 167

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-81 652 -67 059

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu -40 988 -42 450

Sotsiaalmaksud -13 805 -14 299

Kokku tööjõukulud -54 793 -56 749

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 47 41

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

732 0 717 0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
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 2019 2018

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

717 2 649 3 392 923

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 6 132 6 132

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Seoses Covid-19 viiruse laialdase levikuga,Eesti Vabariigis 12. märtsil 2020 väljakuulutatud eriolukorra ja ametivõimude poolt

seatud piirangutega, on majandus- ja ärikeskkond halvenenud. Mittetulundusühing käsitleb seda haiguspuhangut aruandekuupäevajärgseks

mittekorrigeerivaks sündmuseks.

Koroonaviiruse pandeemia mõjul on tegevusgrupp lükanud edasi mitmeid koolitusi, õppereise ja muid üritusi. Kui viiruse levik peatub, siis ükski

neist tegevustest ei jää tegemata, küll aga muutub ajakava. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise ajal ei ole seda võimalik

objektiivselt hinnata.

Juhtkond analüüsib praeguste arengute mõju ja kuna tegevuste ajakava on edasi lükatud, ei oska täna arvestada tulevaste ürituste maksumust,

mis on seotud korralduskuludega. Vajadusel tuleb teha koostöö- ja ühisprojektides muudatusi ja jälgida, et projektide kogumahud ei muutuks.

Kirderanniku Koostöökogu MTÜ rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta oma inimesi ja leevendada ohtu tegevuspartneritele ja

mittetulundusühingule tervikuna.
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SIRLE SOMMER-KALDA Juhatuse liige 15.05.2020

MARGUS PAALO Juhatuse liige 15.05.2020

PILLE SÖÖT Juhatuse liige 15.05.2020

MEHIS LUUS Juhatuse liige 15.05.2020

MEELIS TINT Juhatuse liige 18.05.2020

KAIDO SEPPAR Juhatuse liige 19.05.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2019 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 ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 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 ettevõttest 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 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 ettevõtte 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 ettevõtte likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte 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

ettevõtte 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 ettevõtte 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 ettevõtte 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/

Roland Kaurov

Vandeaudiitori number 389

OÜ Audiitorbüroo RKT

Audiitorettevõtja tegevusloa number 72

Kitsas tn 8, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51003

03. juuni 2020
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ROLAND KAUROV Vandeaudiitor 03.06.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 3322215

Mobiiltelefon +372 53450720

E-posti aadress lag@kirderannik.ee


