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Tegevusaruanne

Sihtasutuse Järvamaa Kogukonnafondi asutasid 24. novembril 2003.a AS Assotrans ja OÜ
Pakpoord. Registrisse kanti fond 2004.aasta alguses. Fondi asutamine on Avatud Eesti Fondi
Balti–Ameerika partnerlusprogrammist toetatud pilootprojekti tulemus.
 

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 allfondid, viiakse läbi ühekordseid projekte ning vajadusel
ühekordseid annetuskampaaniaid.
 

Põhiosas pakutaksegi kogukonnale võimalust asutada sihtkapitale, mis toimiksid avalikult ja
läbipaistvalt ning oleksid suunatud otseselt või kaudselt Järvamaa heaks.
 

Kogukonnafond investeerib finantsvahendeid konservatiivselt. Stipendiumide ja toetuste
väljamaksmisel on esmane tähtsus annetustel, millele lisandub investeeritud vahenditest saadud
tulu. Kogukonnafondi enda kulude katteks arvestatakse vastavalt allfondi statuudile 5-10%
annetustest ja investeerimistulust ning vabade vahendite investeerimisest saadud tulu.
 

Kuna pankade pakutavad intressid on viimastel aastatel märkimisväärselt alanenud, siis
Kogukonnafondi intressitulud olid viimastel aastatel oluliselt väiksemad kui varem. Samas on riigi
poolt kehtestatud seadustest tulenevalt lisandunud üks suur kulu – aastaaruande ülevaatamine
audiitori poolt. Nõue tuleneb bilansimahu piiri ületamisest, milleks on 15 tuhat eurot.
Kogukonnafond on seisukohal, et selline, sihtasutuste nö. kaitseks rakendatud meede ei ole
asjakohane, sest kasu asemel toob hoopis otsest rahaliselt kulu. Ettepanek riigile on suurendada
seda piirmäära 50 tuhande euroni.
 

Riigi poolt kohustuslikus korras rakendatud teenuse ostmine tingib Kogukonnafondi jaoks vajaduse
saada suuremaid tulusid, mis tähendab ka üldjuhul suuremaid riske. Seetõttu paigutati osa
vahendeid 2014. ja 2015 aastal Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistusse. Hetkel on seal intresse
kandmas 4000 eurot aastaintressiga 4,5%. Soetatud on 4000 euro ulatuses LHV allutatud võlakirju,
mille intressiks on 6,5% ja 1000 euro eest üks Inbank võlakiri intressiga 7%. 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.
 

Kogukonnafondi tegevust 2016. aastal võib lugeda heaks. Annetusi laekus 4465 eurot. Välja anti
10 stipendiumi ja üks toetus rekordilises kogusummas 4000 eurot. Allfondide rahaline jääk on
12391 eurot, sealhulgas põhikapitalide jääk 3691 eurot.
 

2016. aastal andis Järvamaa Kogukonnafond konkursi korras välja kolm Järvamaa noore spetsialisti
stipendiumi summas 1800 eurot, kolm Järvamaa Pärandi Sihtkapitali stipendiumit 400 eurot, kaks
Kuningate sihtkapitali stipendiumi kogusummas 400 eurot ja Peet Raigi nimelise Noore võrkpalluri
kaks stipendiumi kogusummas 400 eurot. Kogukonnafondi tegevuse info kajastub kodulehel
www.annetuskeskkond.net.
 

Allfondidest lähemalt:

Järvamaa Pärandi Sihtkapital
Esmakordne oli Kogukonnafondi ajaloos see, et ühe ettevõtte töötajad otsustasid oma
heategevusliku sündmuse suunata Järvamaa kultuuri ja ajaloo edasikandmise heaks.
 

AS Prelvex-i 25.aastapäeval korraldatud oksjoni tulust annetati 500 eurot Järvamaa Pärandi 
sihtkapitali. Suur hea tahte märk on ka see, et Paide linnavalitsus eraldas 15 senti igast müüdud 
Järvamaa Laulu- ja Tantsupeo piletist Järvamaa Pärandi sihtkapitali kokku 161,55 eurot. Kõik see 
annab kindluse, et ka järgnevatel aastatel saame Järvamaa Pärandi sihtkapitalist jagada

http://www.annetuskeskkond.net/
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stipendiume.
 

2016.aastal said stipendiumi MTÜ Türi Poistekoor 11. üle-eestiliselaste ja noorte
pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“ läbiviimiseks 100 eurot, Henn Sokk käsikirja
Järvamaa kaitsepataljon Vabadussõjas lõpetamiseks 150 eurot ja EELK Paide Püha Risti Kogudus
kiriku kellatornis asuva seinakella renoveerimiseks 150 eurot. Aasta jooksul tehti sihtkapitali
annetusi 1240 eurot. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 3705 eurot.
 

Noore spetsialisti stipendiumifond
Stipendiumifondi eesmärk on tõsta esile ning anda Järvamaale tulnud noortele spetsialistidele
arengutoetust. Stipendiumi sai kolm noort: Dairy Trading OÜ operaator Kaidi Sommer, Järvamaa
Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Helle Kilk ja Invester Metsahaldus OÜ ekskavaatorijuht
Karl-Gustav Pint. Aasta jooksul tehti fondi annetusi 1760 eurot. Fondi jääk oli aasta lõpu seisuga
1473 eurot.
 

Lasterikaste perede toetusfond
Paide Linnavalitsusega koostöös loodi aastaid tagasi sihtasutuse juurde lasterikaste perede
toetusfond, kuhu linnavalitsus koos juriidiliste- ning füüsiliste isikutega on annetanud 5832 eurot
ning millest on kulutatud paljulapselistele peredele ürituste korraldamiseks 593 eurot. Lasterikaste
perede toetusfondi jääk on 5239 eurot. Aasta jooksul annetusi juurde ei laekunud ja stipendiume ei
eraldatud. Käesoleval aastal on plaanis siiski eraldada mingi summa lasterikaste perede
emadepäeva korraldamise heaks.
 

Kuningate sihtkapital
Sihtkapital on loodud eesmärgiga kaasa aidata ja edendada elu Paide linnas ja Järvamaal innustades
ja tunnustades edasipüüdlikke Paide linna ja Järvamaa kodanikke ning Paide linna ja Järvamaa
arengu eest seisvaid isikuid, samuti aitamaks kehvemas olukorras Paide linna ja Järvamaa inimesi.
Välja anti kaks stipendiumi: Kurre Ehrnstenile ja Kaarel Siimutile. Aasta jooksul tehti sihtkapitali
annetusi 650 eurot. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 522 eurot.
 

Peet Raigi nimeline Noore võrkpalluri stipendium
Sihtkapital on suunatud Järvamaa noorte võrkpallurite arengu toetuseks. Välja anti kaks
stipendiumi: stipendiaatideks said kaksikõed Hanna-Liisa ja Hanna-Liina Press. Stipendiumide
suuruseks on 200 eurot. Aasta jooksul tehti sihtkapitali annetusi 385 eurot. Sihtkapitali jääk oli
aasta lõpu seisuga 1150 eurot.
 Arvamsufestivali sihtkapital Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada Arvamusfestivali

korraldamist ja selleks vajaliku keskkonna arendamist andes selleks välja toetusi ja stipendiume.

Esmakordselt eraldatud toetus läks MTÜ Arvamusfestivalile. Toetuse suurus oli 1000 eurot. Aasta

jooksul tehti sihtkapitali annetusi 330 eurot. Sihtkapitali jääk oli aasta lõpu seisuga 302 eurot.   SA

Järvamaa Kogukonnafondil on 2017. aastal kavas jätkata annetuste kogumist ja anda välja

stipendiume.  

Sihtasutust juhib kolme liikmeline nõukogu ja ühe liikmeline juhatus.
 

Valev Väljaots
Juhatuse liige



5

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 476 3 277 2

Finantsinvesteeringud 12 000 11 500 3

Nõuded ja ettemaksed 110 0 4

Kokku käibevarad 14 586 14 777  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 5 000 4 000 5

Kokku põhivarad 5 000 4 000  

Kokku varad 19 586 18 777  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 1 278 1 278  

Reservid 12 391 12 311 15

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 188 5 265  

Aruandeaasta tulem 729 -77  

Kokku netovara 19 586 18 777  

Kokku kohustised ja netovara 19 586 18 777  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 4 465 4 790 6, 15

Tulu ettevõtlusest 350 0 7

Kokku tulud 4 815 4 790  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -4 000 -2 600 8

Mitmesugused tegevuskulud -608 -664 9

Muud kulud -80 -1 825 11

Kokku kulud -4 688 -5 089  

Põhitegevuse tulem 127 -299  

Intressitulud 602 222  

Aruandeaasta tulem 729 -77  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 127 -299  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 80 1 825  

Kokku korrigeerimised 80 1 825  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -110 142 4

Kokku rahavood põhitegevusest 97 1 668  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -5 000 -7 500 5

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 3 500 0 3

Laekunud intressid 602 222 12

Kokku rahavood investeerimistegevusest -898 -7 278  

Kokku rahavood -801 -5 610  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 277 8 887 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -801 -5 610  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 476 3 277 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 278 10 486 5 265 17 029

Aruandeaasta tulem -77 -77

Muutused reservides 1 825 1 825

31.12.2015 1 278 12 311 5 188 18 777

Aruandeaasta tulem 729 729

Muutused reservides 80 80

31.12.2016 1 278 12 391 5 917 19 586
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Järvamaa Kogukonnafondi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,

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 tulude-kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise toimkonna juhendis nr.14 toodud sihtasutuste

ja mittetulundusühingutele soovitatava tulude-kulude aruande 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 tulude ja kulude aruandes, 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.

Sihtasutus on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja

kulude vastavuse printsiibist. Saadud toetused kajastatakse tulemiaruandes tuluna.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskontod AS Swedbank 2 476 3 277

Kokku raha 2 476 3 277



11

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2014 8 000 8 000

Soetamine 3 500 3 500

31.12.2015 11 500 11 500

Soetamine 4 000 4 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-3 500 -3 500

31.12.2016 12 000 12 000

Lühiajalisteks finantsinvesteeringuteks on:

BIGBANK AS hoiused summas 8000 eurot

Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu hoius 4000 eurot

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Ettemaksed 110 110

Tulevaste perioodide

kulud
110 110

Kokku nõuded ja

ettemaksed
110 110

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Võlakirjad

31.12.2014 0

Soetamine 4 000 4 000

31.12.2015 4 000 4 000

 

  Kokku

Võlakirjad

31.12.2015 4 000 4 000

Soetamine 1 000 1 000

31.12.2016 5 000 5 000

SA Järvamaa Kogukonnafond ostis oktoobris 2015 AS LHV Pangast võlakirju summas 4000 eurot ja 2016 aastal summas 1000 eurot. 
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 100 0

Järvamaa Pärandi sihtkapital 1 240 680

Noore spetsialisti stipendiumifond 1 760 2 000

Kuningate fond 650 540

Noore võrkpalluri stipendiumifond 385 530

Arvamusfestivali sihtkapital 330 1 040

Kokku annetused ja toetused 4 465 4 790

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 4 465 4 790

Kokku annetused ja toetused 4 465 4 790

Annetused kajastatakse tuluna perioodis, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Teenus Järvamaa kogukondliku identiteedi edasikandmisest 350 0

Kokku tulu ettevõtlusest 350 0

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Toetus noore spetsialisti  alafondist -1 800 -1 200

Toetus Järvamaa pärandi sihtkapitalist -400 -600

Toetus kuningate alafondist -400 -400

Toetus noore võrkpalluri alafondist -400 -400

Tooetus arvamusfestivali alafondist -1 000 0

Kokku jagatud annetused ja toetused -4 000 -2 600
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Reklaamtegevused -90 -201

Raamatupidamisteenus -156 -180

Pangateenus -10 -6

Audiitor ülevaatus -252 -252

Ürituste korraldamine -100 0

Muud 0 -25

Kokku mitmesugused tegevuskulud -608 -664

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Nõukogu- ja juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole ega tehtud ka mingeid soodustusi.   

Lisa 11 Muud kulud
(eurodes)

 2016 2015

Reservide moodustamine -80 -1 825

Kokku muud kulud -80 -1 825

Lisa 12 Intressitulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressitulu hoiustelt 342 167

Intressitulu võlakirjadelt 260 55

Kokku intressitulud 602 222

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 5 5

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2
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Seotud osapoolteks loetakse nõukogu- ja juhatuse liikmeid ning sihtasutuse asutajaliikmeid. Nendega seotud tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31. detsember 2016 ja aruande koostamise kuupäeva 25. aprill 2017.a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel

toimunud tehingutega.

Lisa 15 Alafondide moodustamine ja kasutamine

Alafondides olev raha kajastatakse bilansis reservide real. Alafondide moodustamine ja kasutamine on reglementeeritud fondide statuudiga.

Aruandeperioodil on toimunud järgmised muudatused alafondides. 

Alafondid 31.12.2015                        Sisse                   Välja   31.12.2016
sh

põhikapital

  Annetused Finantstulu Kokku
Makstud

stipendiumid
Halduskulud Kokku   

Järvamaa

pärandi

sihtkapital

2909 1240 89 1329 400 133 533 3705 2869

Noore

spetsialisti

stipendiumifond

1689 1760 0 1760 1800 176 1976 1473 0

Paide

paljulapseliste

perede

toetusfond

5239 0 0 0 0 0 0 5239 0

Kuningate

sihtkapital
298 650 7 657 400 33 433 522 294

Noore

võrkpalluri

sihtkapital

1188 385 17 402 400 40 440 1150 518

Arvamusfestivali

sihtkapital
988 330 0 330 1000 16 1016 302 0

KOKKU 12311 4365 113 4478 4000 398 4398 12391 3681
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond Nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

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

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 14.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga, 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 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Milvi Selter

Vandeaudiitori number 132

Aami Audiitorbüroo Osaühing

Audiitorettevõtja tegevusloa number 49

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

09.05.2017
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53951057

E-posti aadress ekspert@annetuskeskkond.net

Veebilehe aadress www.kogukonnafond.ee


