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Tegevusaruanne

Sihtasutuse Järvamaa Kogukonnafond on asutatud 24. novembril 2003.a. Registrisse
kanti fond 2004. aasta alguses. Fond sai algtõuke Avatud Eesti Fondi Balti–Ameerika
partnerlusprogrammist.
 

Kogukonnafond on asutatud avalikes huvides heategevuse eesmärgil Järvamaa
kogukonna ühiste probleemide lahendamiseks ja Järvamaa arengu innovaatilisuse,
kultuuri, hariduse, spordi, loodushoiu, ning sotsiaalhoolekande toetamiseks, selleks
rahaliste vahendite sihipäraseks kogumiseks ja sihtotstarbeliseks jaotamiseks ning
projektide algatamiseks ja läbiviimiseks.
 

Kogukonnafondi alla kuuluvad erinevad allfondid, kus viiakse läbi ühekordseid projekte
ning vajadusel ühekordseid annetuskampaaniaid. Põhiosas pakutaksegi kogukonnale
võimalust asutada sihtkapitale, mis toimiksid avalikult ja läbipaistvalt ning oleksid
suunatud Järvamaa heaks.
 

Stipendiumide ja toetuste väljamaksmisel on esmane tähtsus annetustel, millele lisandub
investeeritud vahenditest saadud tulud. Kogukonnafondi enda kulude katteks
arvestatakse, vastavalt allfondi asutamise lepingule, 5-10% annetustest ja millele
lisanduvad veel vabade vahendite investeerimisest saadud tulud.
 

Kogukonnafond investeerib finantsvahendeid konservatiivselt kuid deposiitide madal
intress ja riigi poolt ette seatud kohustuslikud kulud sunnivad vaatama ka rohkem
riskantsemaid vahendeid nagu võlakirjad. Nendel juhtudel on tegemist tururiskiga, sest
vastavate ettevõtete pankroti korral täidetakse antud nõuded eelviimases järjekorras enne
omanike nõudeid ehk raha tagasisaamine sellises olukorras on vähetõenäoline.
 

2020. aasta oli teistmoodi kindlasti paljude jaoks. Kogukonnafondi tegevuses väljendub
erilisus pigem positiivsetes seikades - hetkedes, mis on andnud midagi igale inimesele -
nii andjatele kui saajatele.
 

Loomulikult on ütlemata kahju ärajäänud Järvamaa laulu- ja tantsupeost. See aga ei
vähendanud inimeste tahet, vastupidi - oma tegudega näidati välja kui oluline on peo
toimumine ja jätkumine. Jane Kiristaja, kes on Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitali
püsiannetaja, palus oma juubelisünnipäeva külalistel teha lillede asemel annetus peo
fondi. Sedasi kogunes 130 eurot. Järvamaa kultuurinõukoda võttis aasta lõpus ette laulu-
ja tantsupeo 2021. aasta toetuskalendri müügi, mille tuluna laekus aasta lõpuks fondi ligi
1000 eurot. Selle seinakalendri igal lehel on emotsionaalsed pildid viimasest kahest peost.
Rõõmsaid hetki on püüdnud Ants Leppoja, Merle Rüütel ja Krista Jürgens. Ilusa kalendri
kujundas Anneli Kenk. Toetuse ja annetustena kogunes Järvamaa laulu- ja tantsupeo
sihtkapitali märkimisväärsed 2648 eurot.
 

Kogukonnafondi tegevuse ajaloos oli eriline ka ühe eraisiku suurem annetus. Selle tegi
kevadel oma 90-ndat sünnipäeva tähistanud Virve Punapart Peet Raigi nimelisse
Järvamaa noore võrkpalluri sihtkapitali.
 

Kogukonnafondi tegevuse info kajastub kodulehel www.annetuskeskkond.net.

http://www.annetuskeskkond.net/
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Allfondidest lähemalt

Järvamaa Pärandi Sihtkapital

Stipendiumi saajad: Uno Aan kes on jätkuvalt aktiivne kohaliku kultuurielu edendamisel
ning kes aitas kaasa Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva sündmuste ettevalmistamises ja
läbiviimises. Suurima sündmusena toimus 3. oktoobril Kalju Lepikule pühendatud
konverents Koerus. Kalle Kroon võttis ette ja pööras suuremat tähelepanu 13.-17. sajandi
Paidele ning 17.juulil avati Paide vallimäel vabaõhunäitus, mis tutvustas kindluse ja linna
kujunemislugu antud perioodil. Türi kogukonnaseltsi inimesed edendavad kogukondlikku
tegevust ning kannavad edasi ühistegevuse mõtet ja pärandit. Kogukonnaselts näitab
eeskuju taaskasutuspäevade ja talgutega ning jagab huvilistele oma oskusi vanade
hoonete ja mööbli renoveerimisel. Aasta jooksul tehti sihtkapitali annetusi kokku 660
eurot. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 4766 eurot, millest põhikapital 4217 eurot.
 

Noore spetsialisti stipendiumifond

Stipendiumifondi eesmärk on tõsta esile ning anda Järvamaale tulnud noortele
spetsialistidele arengutoetust. Järvamaa Noore spetsialisti stipendiaadid 2020 olid Väätsa
Agro pearaamatupidaja Kati Piirits ja Paide Linnavalitsuse jurist Mari Mikson. Aasta
jooksul tehti fondi annetusi 1380 eurot. Fondi jääk oli aasta lõpu seisuga 1396 eurot.
 

Kuningate sihtkapital

Sihtkapital on loodud eesmärgiga kaasa aidata ja edendada elu Paide linnas ja Järvamaal
innustades ning tunnustades edasipüüdlikke Paide linna ja Järvamaa kodanikke ning
Paide linna ja Järvamaa arengu eest seisvaid isikuid. Vajadusel aitamaks kehvemas
olukorras Paide linna ja Järvamaa inimesi. Paide kuningate stipendiumid said
Metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ja Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa
muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Aasta jooksul tehti sihtkapitali annetusi 749 eurot.
Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 1032 eurot, millest põhikapital on 617 eurot.
 

Peet Raigi nimeline Noore võrkpalluri stipendium

Sihtkapital on suunatud Järvamaa noorte võrkpallurite arengu toetuseks. Stipendiaatideks
said Nele Mangman ja Markus Salum. Aasta jooksul tehti sihtkapitali annetusi 1310
eurot. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 2783 eurot, millest põhikapital on 1232 eurot.

 

Lasterikaste perede toetusfond

Lasterikaste perede toetusfondi aasta jooksul annetusi juurde ei laekunud ning muid
eraldisi ei tehtud. Toetusfondi jääk on 4179 eurot.
 

Türi Ühisgümnaasiumi stipendium „Väike prints“

Asutaja Türi Ühisgümnaasium soovib jäädvustada Türi Ühisgümnaasiumi rajaja Ellu Rusi
mälestust ning rõhutada koolis väärtuskasvatuse olulisust. Selles eesmärgist ajendatuna
asutati sihtkapital „Väikese printsi“ stipendium. Stipendium määrati gümnasistidele, kes on
olnud silmapaistvad kooli väärtuste kandjad. Stipendiumi said Kristin Tommula ja Villu
Sisask. Aasta jooksul tehti sihtkapitali annetusi 202 eurot. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu
seisuga 973 eurot.
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Arvamusfestivali sihtkapital Sihtkapital loodi eesmärgiga väärtustada Arvamusfestivali

korraldamist ja selleks vajaliku keskkonna arendamist andes selleks välja toetusi ja

stipendiume. Aasta jooksul sihtkapitalile annetusi ei tehtud. MTÜ Arvamusfestivalile

maksti välja toetusena kogu jääk ehk 302 eurot. Kuna MTÜ Arvamusfestival on kantud

maksusoodustustega ühingute nimekirja ning neil on suurepärane võimalus koguda

annetusi otse, siis edaspidi loetakse antud allfondi tegevus mitteaktiivseks.  

Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapital

Sihtkapital on asutatud eesmärgiga väärtustada ja arendada Järvamaa üht märgilisemat
kogukonda siduvat kultuurisündmust Järvamaa laulu-ja tantsupidu. Stipendiume ja toetusi
eraldatakse üldjuhul Järvamaa laulu-ja tantsupeo arengut mõjutatavatele, sealhulgas uusi
väärtusi loovatele tegevustele, ühekordsetele stipendiumidele ja kuludele, mis aitavad
kaasa peo erakordsuse saavutamisele. Kahjuks jäi pidu 2020 aastal seoses
koroonakriisiga ära. Ühtegi taotlust fondist väljamaksete tegemiseks ei laekunud ning
stipendiumi välja ei antud. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 8846 eurot, millest
põhikapital on 3861 eurot.
 

SA Järvamaa Kogukonnafondil on 2021. aastal kavas jätkata annetuste kogumist ja anda
välja stipendiume.
 

Sihtasutust juhib kolme liikmeline nõukogu ja ühe liikmeline juhatus.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 6 321 3 987 2

Finantsinvesteeringud 0 4 000 3

Nõuded ja ettemaksed 152 153 4

Kokku käibevarad 6 473 8 140  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 27 000 21 000 5

Kokku põhivarad 27 000 21 000  

Kokku varad 33 473 29 140  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 1 278 1 278  

Reservid 23 975 20 583 14

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 279 7 174  

Aruandeaasta tulem 941 105  

Kokku netovara 33 473 29 140  

Kokku kohustised ja netovara 33 473 29 140  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 8 063 12 448 6, 14

Muud tulud 3 0  

Kokku tulud 8 066 12 448  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -3 402 -4 550 7, 14

Mitmesugused tegevuskulud -1 521 -1 466 8

Muud kulud -3 391 -7 265 10

Kokku kulud -8 314 -13 281  

Põhitegevuse tulem -248 -833  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt -12 0 11

Intressitulud 1 201 938 12, 14

Aruandeaasta tulem 941 105  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -248 -833  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 3 336 7 297  

Kokku korrigeerimised 3 336 7 297  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 -33 4

Kokku rahavood põhitegevusest 3 089 6 431  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -10 000 -14 000  

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 8 000 7 500  

Laekunud intressid 1 201 938 12

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -19 0 11

Muud laekumised investeerimistegevusest 63 0 11

Kokku rahavood investeerimistegevusest -755 -5 562  

Kokku rahavood 2 334 869  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 987 3 118 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 334 869  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 321 3 987 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/

Reservkapital

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2018 1 278 13 318 7 174 21 770

Aruandeaasta tulem 105 105

Muutused reservides 7 265 7 265

31.12.2019 1 278 20 583 7 279 29 140

Aruandeaasta tulem 941 941

Muutused reservides 3 392 3 392

31.12.2020 1 278 23 975 8 220 33 473
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Järvamaa Kogukonnafondi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. 

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

SA Järvamaa Kogukonnafondi tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise toimkonna juhendis nr.14 toodud sihtasutuste

ja mittetulundusühingutele soovitatava tulemiaruande alusel. 

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Soetusmaksumuse meetodil

(st soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused) kajastatakse investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mis

ei ole avalikult kaubeldavad ning mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta. 

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse finantsinstrumenti bilansis tema algses soetusmaksumuses, mida

on vajadusel korrigeeritud järgmiste summadega:

(a) põhiosa tagasimaksed (näiteks võetud või antud laenu puhul);

(b) algse soetusmaksumuse ja lunastusmaksumuse vahelise võimaliku erinevuse kumulatiivne amortisatsioon (näiteks võlakirjade puhul);

(c) väärtuse langusest või laekumise ebatõenäosusest tingitud võimalik allahindlus (ebatõenäoliselt laekuvate finantsvarade puhul).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse igapäevase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja

kantud. Kõiki muid nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on

üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste (sh. korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

(a) mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse 

perioodi, mille eest need on tasutud); 

(b) sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud 

sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (so. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks 

annetused ja toetused on mõeldud); 

(c) annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulemiaruandes, vaid kajastatakse 

netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes reservide all. 

 

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse 

projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine 

on praktiliselt kindel. 

 

Teatud annetused ja toetused on oma olemuselt sarnased sissemaksetele sihtasutuse põhikapitali, isegi juhul, kui neid ei ole juriidiliselt 

vastavalt vormistatud. Selliseid annetusi ja toetusi iseloomustab asjaolu, et nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud.  
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Sihtasutusele konkreetsete stipendiumite jagamiseks laekunud toetused kajastatakse tuluna samal perioodil, kui tehakse otsus

vastavate stipendiumite väljamaksmiseks (samal hetkel kajastatakse väljamakstavad stipendiumid kuluna). Selle hetkeni kajastatakse

laekunud toetust bilansis netovara hulgas reservide real. 

 

Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende

väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. 

 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja

kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. 

 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest

kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille

järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Aruandeperioodil teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu, kajastatakse tulemiaruandes ettevõtlustuluna.

Saadud toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

• Mittesihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel

• Sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused on mõeldud.

Toetust mis on mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei

loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Jagatavad toetused ja stipendiumid kajastatakse tekkepõhiselt kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.

Seotud osapooled

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

loetakse nõukogu- ning juhatuse liikmeid ja sihtasutuse asutajaliikmeid. Samuti nende isikute lähedaseid pereliikmeid (s.o. pereliikmed, kelle

puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevaid

organisatsioone.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskontod AS Swedbank 4 321 3 932

Arvelduskonto Inbank AS 0 55

Arvelduskonto AS LHV Pank 2 000 0

Kokku raha 6 321 3 987
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2018 11 500 11 500

Soetamine 4 000 4 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-7 500 -7 500

Muud -4 000 -4 000

31.12.2019 4 000 4 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-4 000 -4 000

31.12.2020 0 0

Järvamaa Kogukonnafondil oli lühiajaline tähtajaline hoius Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistus summas 4000 eurot, mis lõpetati 30.03.2020. 

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Ettemaksed 152 152

Kokku nõuded ja

ettemaksed
152 152

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Ettemaksed 153 153

Kokku nõuded ja

ettemaksed
153 153
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Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Võlakirjad Muud

31.12.2018 7 032 7 032

Soetamine 2 000 8 000 10 000

Kasum (kahjum) müügist ja

ümberhindlusest
-32 -32

Muud 4 000 4 000

31.12.2019 9 000 12 000 21 000

 

  Kokku

Võlakirjad Muud

31.12.2019 9 000 12 000 21 000

Soetamine 10 000 10 000

Müük müügihinnas või

lunastamine
-4 000 -4 000

31.12.2020 15 000 12 000 27 000

Järvamaa Kogukonnafond omab pikaajalisi finantsinvesteeringuid AS LHV Pangas, AS Coop Pangas, AS Bigpangas ning AS Inbangas.

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 400 400

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 42 0

Järvamaa Pärandi sihtkapital 660 850

Noore spetsialisti stipendiumifond 1 380 1 375

Kuningate sihtkapital 749 484

Noore võrkpalluri stipendiumifond 1 310 485

Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapital 3 320 7 179

Väikese printsi stipendium 202 1 675

Kokku annetused ja toetused 8 063 12 448

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 8 063 12 448

Kokku annetused ja toetused 8 063 12 448
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Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Toetus noore spetsialisti  stipendiumifondist -1 200 -1 800

Toetus Järvamaa pärandi sihtkapitalist -600 -600

Toetus kuningate sihtkapitalist -400 -400

Toetus noore võrkpalluri sihtkapitalist -500 -950

Toetus lasterikaste perede toetusfondist 0 -400

Toetus Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitalist 0 0

Toetus väikese printsi stipendiumifondist -400 -400

Toetus Arvamusfestivali sihtkapitalist -302 0

Kokku jagatud annetused ja toetused -3 402 -4 550

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent -90 0

Koolituskulud -10 0

Reklaamtegevused -348 -290

Raamatupidamisteenus -112 -106

Pangateenus -37 -14

Auditeerimise kulud -252 -252

Ürituste korraldamine 0 -605

Mitmesugused bürookulud -672 -167

Muud kulud 0 -32

Kokku mitmesugused tegevuskulud -1 521 -1 466

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2020 2019

Reservide moodustamine - allfondi jääkide muutus -3 391 -7 265

Kokku muud kulud -3 391 -7 265
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Lisa 11 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 2020 2019

Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest -55 0

Võlakirjade ostukulu -19 0

Võlakirjade müügikasum 62 0

Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt -12 0

Lisa 12 Intressitulud
(eurodes)

 2020 2019

Intressitulu hoiustelt 281 460

Intressitulu võlakirjadelt 920 478

Kokku intressitulud 1 201 938

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 4 4

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Lisa 14 Allfondide moodustamine ja kasutamine

Alafondid 31.12.2019

Sisse Välja
31.12.2020

sh
põhikapital

Annetused Finantstulu Kokku Makstud
stipendiumid

Halduskulud Kokku

Järvamaa
pärandi
sihtkapital

4609 660 181 841 600 84 684 4766 4217

Noore
spetsialisti
stipendiumifond

1353 1380 0 1380 1200 137 1337 1396  

Paide
paljulapseliste
perede
toetusfond

4179 0 0 0 0 0 0 4179  

Kuningate
sihtkapital

699 749 23 772 400 39 439 1032 617

Noore
võrkpalluri
sihtkapital

2064 1310 44 1354 500 135 635 2783 1232
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Järvamaa
laulu- ja
tantsupeo
sihtkapital

6186 3320 152 3472 0 812 812 8846 3861

Väikese
printsi
stipendium

1191 202 0 202 400 20 420 973  

Arvamusfestivali
sihtkapital

302 0 0 0 302 0 302 0  

KOKKU 20583 7621 400 8021 3402 1227 4629 23975   9927
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond Nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 16.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Milvi Selter

Vandeaudiitori number 132

Aami Audiitorbüroo Osaühing

Audiitorettevõtja tegevusloa number 49

Aiavilja tn 19-14, Paide linn, Paide linn, Järva maakond, 72719

07.06.2021
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