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Tegevusaruanne
SA Vooremaa Looduskeskus tegevuse eesmärgiks on Vooremaa ja eriti Saadjärve piirkonna arengule kaasaaitamine läbi projektipõhise
tegevuse.
Aruandeaasta tähtsamateks tegevusteks olid:
1. Jätkuv tegelemine piirkonda edendavate projektitaotlustega.
2. Äksi Kihelkonnapäeva korraldamine.
Aruandeaastale järgneva aasta olulisemateks tegevusteks on planeeritud:
Jätkata tegevusi piirkonda edendavate projektitaotlustega.

SA Vooremaa Looduskeskus juhatus on 1 liikmeline.
Suhtarvud
Finantssuhtarv

Arvutamise meetod

2016

2015

Raha osatähtsus
käibevarast

raha / käibevara

1

1

Maksevõime kordaja

(käibevara-varud) /
lühiajalised kohustised

0

0

Võlakordaja

kohustised / varade
maksumus

0

0
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

3 811

4 357

2

Kokku käibevarad

3 811

4 357

Materiaalsed põhivarad

40 119

50 315

Kokku põhivarad

40 119

50 315

43 930

54 672

54 672

69 674

-10 742

-15 002

43 930

54 672

43 930

54 672

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

350

3 996

5

Annetused ja toetused

500

1 300

6

Kokku tulud

850

5 296

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-810

-4 467

7

Mitmesugused tegevuskulud

-586

-5 232

8

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-10 196

-10 599

3

Kokku kulud

-11 592

-20 298

Põhitegevuse tulem

-10 742

-15 002

Aruandeaasta tulem

-10 742

-15 002

Tulud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-10 742

-15 002

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

10 196

10 599

Kokku korrigeerimised

10 196

10 599

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

0

12 888

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

0

-4 176

-546

4 309

-546

4 309

4 357

48

-546

4 309

3 811

4 357

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

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

3

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

69 674

69 674

-15 002

-15 002

54 672

54 672

-10 742

-10 742

43 930

43 930
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Vooremaa Looduskeskus 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Rahana kajastatakse bilansis (õiglases väärtuses) raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu on kajastatud sihtasutuse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu on
kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtud allahindlused).
Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud võimaluse korral iga kliendi kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni ostja maksevõime kohta.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, ettemaksed, antud lühi- ja pikaajalised nõuded) on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega üle 600 euro.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis
on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised, rajatised

10

Põhivara amoritseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) 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.
Annetused ja toetused
Toetustena käsitletakse sihtasutusele saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid,
ning sihtasutuse poolt antud vahendeid (antud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.
Toetuste kajastamise üldpõhimõtted Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui
sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata
jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel
8
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või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval vastavuses eelpool tooduga.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise
perioodis. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena.
Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel
laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.
Tulud
Tulud kaupade/teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja
tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline.
Kaupade ja teenuste müük on sihtasutuse kõrvaltegevus ning tulemiaruandes on ettevõtlusega seotud tulud ja kulud esitatud netosummana
real “Tulu ettevõtlusest".
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Kulud
Tööjõukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati. Tööjõukuludega seotud maksukulu kajastatakse tekkepõhiselt selles
perioodis, mille eest need olid arvestatud.
Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid. Tegevuskulud jaotatakse kahte gruppi:
sihtotstarbeliselt finantseeritud toetusskeemide ja programmide rakenduskulud ning administratiivsed tegevuskulud.
Seotud osapooled
Sihtasutuse seotud osapoolteks on loetud:
1. sihtasutuse tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;
2. sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või
oluline mõju.
Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused. Muude
tehingute osas avalikustatakse seotud osapooltega tehtud tehingute osas informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta
õigusaktidele või sihtasutuse sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud
põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, põhitegevusega seotud varade ning kohustuste saldode
muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Arvelduskontod

3 811

4 357

Kokku raha

3 811

4 357
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

83 938

626

626

84 564

-23 024

-626

-626

-23 650

60 914

0

0

60 914

-10 599

-10 599

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

83 938

626

626

84 564

-33 623

-626

-626

-34 249

50 315

0

0

50 315

-10 196

-10 196

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

77 228

0

0

77 228

-37 109

0

0

-37 109

40 119

0

0

40 119

Maajandusaastal kanti maha amortiseerunud põhivara soetusmaksumusega 7337.- jääkvväärtusena 0.- eurot.

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
SA liikmed

3 996

700

-4 696

0

PRIA- Geopargi strateegia

-6 500

6 500

PRIA- Geopargi ettevalmistus

-6 284

2 498

3 786

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-8 788

9 698

-910

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-8 788

9 698

-910

0

0
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31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
SA liikmed

0

350

-350

0

Eesti Kultuurkapital

0

500

-500

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

850

-850

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

850

-850

0

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

350

3 996

350

3 996

2016

2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

500

1 300

Kokku annetused ja toetused

500

1 300

Sihtotstarbelised tasud
Tegevuskuludeks
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

Müügi eesmärgil ostetud teenused

810

4 467

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

810

4 467

2016

2015

300

426

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud

0

30

Muud

286

4 776

Kokku mitmesugused tegevuskulud

586

5 232
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2016

Ostud

Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2015
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

252

Ostud

288

Sihtasutuse Vooremaa Looduskeskuse liikmete poolt antud tegevustoetused:
Tabivere Vallavalitsus 350 eurot
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.12.2018
Sihtasutus Vooremaa Looduskeskus (registrikood: 90001032) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TARMO RAUDSEPP

Juhatuse liige

20.12.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Vooremaa Looduskeskus nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Vooremaa Looduskeskus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 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 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud
aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.
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 hea raamatupidamistavaga 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/
Vilja Kübar
Vandeaudiitori number 276
Audiitorbüroo Fides OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 234
Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
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