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TEGEVUSARUANNE
Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus asutati 14. veebruaril 2003. aastal Järvamaa
Omavalitsuste Liidu otsusega. Sihtasutus registreeriti Tallinna Linnakohtu registriosakonnas
17. aprillil 2003. Sihtasutuse juhatus on
üheliikmeline, nõukogu üheksaliikmeline.
Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on toetada regiooni sotsiaalset ja majanduslikku arengut
programmide, projektide algatamise, koordineerimise, nõustamise ja juhtimisega ning
nendega seonduvate uuringute, arendustöö ja täiendkoolituse koordineerimise ning
korraldamisega.
SA Järvamaa Arenduskeskuse missiooniks on aidata kaasa ja leida lahendusi oma klientide ja
partnerite ideedele.
MTÜde valdkonnas olid nõustamised järgmised: 19 alustava MTÜ arengu- ja 28
infonõustamist ning tegutsevate MTÜde osas oli arengunõustamisi 4 ja infonõustamisi 53.
Nõustamiste toel on 2014. aastal Järvamaale tekkinud 13 mittetulundusühingut.
Järvamaa arenduskeskust külastas eelmisel aastal 136 alustavat või tegutsevat ettevõtjat, kes
moodustavad 70% kõikidest arenduskeskuse klientidest. Lisaks ettevõtjatele saavad
arenduskeskuse teenuseid kasutada veel mittetulundusorganisatsioonid, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused. Teenuste kasutajatest 43 jõudsid korraliku arengu- või äriplaanini,
mida kasutati ettevõtte loomisel enesekindluse leidmiseks, toetuste või laenude taotlemiseks.
Arenduskeskuse abiga sai uue energia 26 ettevõtet, kes loovad vähemalt 40 uut töökohta.
Meie nõustamistest suurema osa ehk 80% moodustavad konsultatsioonid alustavate
ettevõtjatega so kuni kolmeaastase tegutsemisperioodiga isikud ja alustajad.
Tabel 1 Nõustamiskordade arv perioodil 2005-2014

Tabel 2 Klientide arv perioodil 2005-2014

2014. aasta on olnud paljudele organisatsioonide ja valdkondade jaoks uute sihtide ja
tulevikueesmärkide seadmiste aeg, kuna algamas on uus Euroopa Liidu rahastamisperiood.
2014. aastal olid SA Järvamaa Arenduskeskusel märkimisväärsemateks tegevusteks ja
valdkondadeks : maakonna strateegia ja uue Järvamaa arenguleppe 2014-2020 koostamises
osalemine, Järvamaa VIII ettevõtlusnädala ja kodanikuühendustele suunatud Ühisnädala
korraldamine novembrikuus, Järvamaa raamatu valmimine, Arvamusfestivali
korraldamises kaasalöömine ning haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilistesse
tegevustesse panustamine. Alates 2014. aasta aprillist on Järvamaa Arenduskeskus
maakondlike arenduskeskuste üle-eestilise võrgustiku koordinaatoriks. Maakondlikud
arenduskeskused on kõigis maakondades paiknevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad
tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele,
alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.
Järvamaa Arenduskeskuse mõned suuremad ja olulisemad projektid, millega oleme
2014. a. tegelenud.
Järvamaa VIII ettevõtlusnädal keskendub igal aastal ühel novembrikuu nädalal
ettevõtlusele, ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele. Ettevõtjate töö märkamiseks oleme korraldanud
juba kaheksa aastat järjest ettevõtlusnädalat, kus räägime ettevõtjate lugusid, tunnustame neid,
külastame ettevõtteid, et näha nende igapäevast tööd. Sellel aastal toimus Järvamaa
ettevõtlusnädal 10.-15. novembrini, kaasatud oli 22 koostööpartnerit. Ettevõtlusnädalal
toimus 26 erinevat tegevust, millest suuremad olid Põhja-Eesti turismikonverents koos
maakonna ettevõtjate tunnustamisega ning ettevõtluspäev ettevõtlikele inimestele.
Loomulikult ei saa mööda minna Järvamaa messist kui kõige suurema inimeste arvuga
sündmusest. Koolinoortele korraldati ettevõtete külastusi ja nad said osa võtta karjääripesade
päevast. Ettevõtlusnädalat külastas umbes 5 640 inimest.

Novembrikuus alustati maakondliku tööhõivekava koostamist, kuhu oli kutsutud üle 50
erineva organisatsiooni esindaja nii avalikust, kolmandast kui erasektorist. Kava
eesmärgiks on tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu
linnapiirkondi. Tööhõive kava tegevused on suunatud kõigile maakonna elanikele järgmiseks
seitsmeks aastaks. Kava tegevuste kaudu on meil enam võimalust sihipäraselt ja suunatult
panustada ressursse noorte ettevõtlikkuse ja erinevate ettevõtete konkurentsivõime
tõstmisesse. Kava valmib 2015. aasta kevadel ja tegevustega soovime alustada juba aasta
teises pooles.
Järvamaa Arenduskeskuse algatusel ja Leader programmi toel viidi 2014. aastal täielikult
ellu kaks arendusprojekt.
Oktoobrikuus esitleti 120-leheküljelist Järvamaa fotoalbumi, mis sisaldab ligi 200 fotot
Järvamaal elavatelt, kuid üle Eesti tuntud tippfotograafidelt Ingmar Muusikuselt ja Dmitri
Kotjuhilt. Lisaks fotodele saavad rubriigis „Minu pilt Järvamaast“ sõna 26 Järvamaaga seotud
inimest, nende seas Neeme Väli, Jaak Mae, Tõnu Õnnepalu, Maive Rute, Taavi Kotka, Jaanus
Murakas jt. Raamatu vahetekstid seadis Andres Noormets.
Raamat anti välja projekti raames, mille eesmärgiks on tutvustada maakonna ettevõtlus- ja
elukeskkonda potentsiaalsetele sise- ja välisinvestoritele, ettevõtjatele ning maakonna
külalistele. Projekti tulemina valmis 500 eesti ja inglise keelset fotoalbumit, mis tutvustab
piirkonna investeerimisvõimalusi ning ettevõtlus- ja elukeskkonda fotode ja tekstide kaudu.
Raamatu
valmimiseks
ideest
trükini
kulus
ligikaudu
kaks
aastat.
Projekti rahastasid Järva Maavalitsus, Leader meede Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva
Arengu Partnerid. Raamatu koostas Saara kirjastus.
SA Järvamaa Arenduskeskus tellimusel valmis 2014. aasta sügisel 10 Järvamaad tutvustavat
videofilmi. Klipid loodi projekti „Järvamaa kui reisisihi tuntuse tõstmine“ raames, mille
eesmärk on näidata ja tutvustada Järvamaad kui terviklikku turismipiirkonda ning suurendada
piirkonna tuntust. Töö teostas OÜ Saundland ning projekti rahastas Leader meede LõunaJärvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerid ning ettevõtjad. Projekt kestis septembrist
2012 kuni oktoobrini 2014. Lisaks videoklippidele toetati ettevõtjaid eelmise aasta Tourestil
osalemisel, valmisid maakonda tutvustavad turismikaardid ning turismiettevõtete roll-upid.
Projekti kogu eelarve oli 14 762 eurot.
2013. aasta sügisel rakendus Järvamaal ENTRUM, mis on Eesti Energia koolinoorte
ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm. Järvamaalt alustas 92 noort. Koos meie
noortega said programmis osaleda Läänemaa, Raplamaa, Harjumaa ja Tallinna noored.
Järvamaal oli 24-st koolist haaratud 11 kooli õpilased ja noored. Programmi finaal toimus
2014. aasta kevadel. Võistluse peavõit tuli Järvamaale Koeru. Kuus ettevõtlikku Koeru
Keskkooli noort leiutasid võidutööna ökonätsu „Nätrum“.
Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ on alguse saanud Ida-Virumaalt ning 2013. aastal
laienes nimetatud programm üheksasse Eesti maakonda. "Ettevõtliku kooli" projekti raames
on toimunud Järvamaal programmi avaseminar, õppereis Ida-Virumaale, jätkuseminar ja
arengunõustamised 10 haridusasutuses. 2014 aastal oli Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“
tegevuste raames kõige märkimisväärsemaks Järvamaa haridusasutuste edulugude konkursil
finaali jõudmine ja tunnustuste pälvimine. Oktoobris toimus Ida-Virumaal iga-aastane
Haridusfestival, kus tunnustati üle-eestilise edulugude konkursi parimaid. Kategoorias
„Parim koostöö partneriga“ saavutas III koha Särevere lasteaed „Kurepesa“ projektiga

„Vanast uus“ ning kategoorias „Parim laste/noorte algatus“ III koha Türi
Ühisgümnaasium projektiga „Õnn kuuti“. Neljanda koha pälvis Albu Põhikool projektiga
„Meie viimased suured teod“.
Aastaid on novembri lõpus rõõmustanud selle sektori inimesi Järvamaa Kodanikuühiskonna
konverents, mis tõi kohale üle 100 inimese. Konverents ja tunnustamine toimus Väätsa
mõisas. Konverentsil tunnustasime just selle valdkonna tublimaid nn. tubli vabatahtlik, tubli
organisatsioon, hea algatus ja ka eripreemiad aktiivsematele.
Arvamusfestivali korraldamine Arvamusfestivali näol on tegu läbi aegade kõige
tähelepanuväärsema sündmusega maakonna ja samas ka kogu riigi jaoks. Tegu oli viimaste
aegade kõige enam meedias kajastatud kodanikualgatusliku sündmusega. 2014. aasta lõpus
sõlmiti hea tahte lepe Arvamusfestivali korraldamiseks järgmisel kolmel aastal Paides. Leppe
allkirjastasid Arvamusfestivali eestvedaja Kristi Liiva, Wabalinna maja juht Rainer
Eidemiller, Paide linnapea Priit Värk, Järvamaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Rait
Pihelgas, Järvamaa Omavalitsuste liidu juhatuse esimees Kristjan Kõljalg ja Järva maavanem
Alo Aasma. Arenduskeskusele tähendab see ühe töökoha lisandumist 2015. aastal.
Maakondlikud Arenduskeskused (MAK) võrgustiku koordinaatoriks on alates 2014. a.
kevadest SA Järvamaa Arenduskeskus.
Võrgustiku koordinaatori rolliga lisandub Järvamaa arenduskeskusele uusi tegevusi, milleks
on võrgustiku liikmete info ja erialateadmiste vahetuse korraldamine, ühtsete tugiteenuste
arendamine, koolitused, tootearendus ning ühisturundus. Eestis on kokku 15 maakondlikku
arenduskeskust, kellest on kümne aasta jooksul välja kujunenud kõigis maakondades
tegutsevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad riigi, Euroopa Liidu ning kohalike
partnerite toetusel info- ja nõustamisteenust ning arendustuge ettevõtjatele,
kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks pakuvad arenduskeskused
maakondlikul tasandil investorteenindust ja tegutsevad aktiivselt noorte ettevõtlikkuse
arendamise valdkonnas.
2014. aastal tunnustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Järvamaa
Arenduskeskust kahe nominatsiooniga. Meie meeskond pälvis nominatsiooni parima
mittetulundusühenduste nõustaja ja parima maakondlike arenduskeskuste võrgustiku
keskuse nominendina. Auhinna üleandmisel märgiti, et meie meeskond on aastaid olnud üks
parimatest kodanikuühiskonna arendajatest, seda ka 2014. aastal. Konsultandid töötavad väga
hea meeskonnana, mis väljendub ka keskuse tulemustes – pakutakse välja uusi ja huvitavaid
algatusi ning panustatakse üle-eestilise võrgustiku ühistesse tegemistesse.
Baaslepingu partneriks oli 2014. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 132 823 euro
ulatuses, Järvamaa Omavalitsuste Liit toetas SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevust 21 940
euro ulatuses, sh. Järvamaa Infoportaali 9 785 euroga.

Katrin Puusepp
Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

29 433

33 092

2

7 097

13 947

3

456

1 006

5

36 986

48 045

Materiaalne põhivara

38 948

64 513

Kokku põhivara

38 948

64 513

75 934

112 558

0

10 551

9

Võlad ja ettemaksed

17 033

14 722

10

Kokku lühiajalised kohustused

17 033

25 273

17 033

25 273

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

13 967

13 967

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

73 318

86 604

-28 384

-13 286

58 901

87 285

75 934

112 558

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad

7

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

Kokku kohustused
Netovara

Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

199 360

180 532

14

23 922

14 058

15

461

0

16

223 743

194 590

-28 168

-47 987

-5 050

-50

17

-71 076

-20 149

18

-121 638

-113 532

19

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-25 565

-25 565

-251 497

-207 283

-27 754

-12 693

-633

-597

3

4

-28 384

-13 286
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

203 309

184 584

13

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

10 459

11 962

Muud põhitegevuse tulude laekumised

11 529

0

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-4 950

-50

-27 228

-28 616

-123 573

-107 316

-62 423

-43 273

7 123

17 291

400

0

3

4

403

4

Saadud laenude tagasimaksed

-11 185

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-11 185

0

Kokku rahavood

-3 659

17 295

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

33 092

15 797

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-3 659

17 295

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

29 433

33 092

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2012

Akumuleeritud tulem

13 967

Aruandeaasta tulem
31.12.2013

13 967

Aruandeaasta tulem
31.12.2014

13 967

86 604

100 571

-13 286

-13 286

73 318

87 285

-28 384

-28 384

44 934

58 901
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,
mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
SA Järvamaa Arenduskeskuse tulude-kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise toimkonna juhendis nr. 14 toodud sihtasutuste
ja mittetulundusühingutele soovitatava tulude-kulude aruande alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Alates 01.01.2005 kohaldatakse sihtasutusele Riigiraamatupidamise üldeeskirja. Sellest tulenevalt esitatakse Rahandusministeeriumi
saldoandmike infosüsteemi raamatupidamise saldoandmikke vastavuses Üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetega.
Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et sihtasutus on jätkuvalt tegutsev.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
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.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud
Varude all on kajastatud Järvamaa Turismiinfokeskuse müügiks ostetud kaubad.
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude
viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega
otseselt seotud transpordikulutusi.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2 000 eurot ja mille kasulik eluiga on
üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende
üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,
võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt
komponentide kasulikule elueale.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

2 000 eurot
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Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda
eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara
või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle arenduskeskusele.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rentniku poolt kuluna.
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg
on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused
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.
Sihtfinantseeritud kulud kajastuvad tulemiaruandes kuludes. Sihtfinantseerimisega soetatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses
ja amortiseeritakse kulusse kasuliku eluea jooksul.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
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
(Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saadud baas- ja lisafinantseerimine), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks Selliseid
toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel

Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.
Juhul kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid.
Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Seotud osapooled
Sihtasutus käsitleb seotud osapooltena isikuid, kellel on kontroll teise osapoole üle või kes omavad olulist mõju teise osapoole
ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on sihtasutuse nõukogu ja juhatuse liikmed ning nende isikute lähedased. Lisaks loetakse seotud osapoolteks
järgmisi asutusi ja ettevõtteid, kus eelnevalt nimetatud isikutel on oluline mõju.
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Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.
detsember 2014 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel
toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt
mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha pangakontodel
Sularaha kassas
Kokku raha

31.12.2014

31.12.2013

28 982

32 624

451

468

29 433

33 092
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

1 609

1 609

Ostjatelt
laekumata arved

1 647

1 647

Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded

-38

-38

2 469

2 469

2 469

2 469

100

100

Laekumata
sihtfinantseerimine

2 919

2 919

Kokku nõuded ja
ettemaksed

7 097

7 097

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Makstud
deposiittagatised

31.12.2013

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

1 597

1 597

1 597

1 597

7 037

7 037

7 037

7 037

100

100

Laekumata
sihtfinantseerimine

5 213

5 213

Kokku nõuded ja
ettemaksed

13 947

13 947

Ostjatelt
laekumata arved
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Makstud
deposiittagatised

4

Real "tulevaste perioodide kulud" on kajastatud:
2014. aastal:
- ettemakstud 2015. aasta perioodika väljaanded - 120 eurot
- 2015. aasta kindlustusmaksed
- 81 eurot
- TOUREST 2015 ettemaks
- 2 268 eurot

2013. aastal:
- ettemakstud 2014. aasta perioodika väljaanded - 102 eurot
- 2014. aasta kindlustusmaksed
- 87 eurot
- 2014. aastal jätkuvate projektide kulud
- 6 848 eurot
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

1 647

1 597

-38

0

1 609

1 597

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded

-38

0

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks

-38

0

31.12.2014

31.12.2013

Müügiks ostetud kaubad

456

1 006

Kokku varud

456

1 006

Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Lisa 5 Varud
(eurodes)

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

1 897

13

Üksikisiku tulumaks

1 336

1 832

Sotsiaalmaks

2 740

3 281

Kohustuslik kogumispension

175

178

Töötuskindlustusmaksed

203

267

6 351

5 571

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

15

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2012
Soetusmaksumus

109 694

27 322

137 016

Akumuleeritud kulum

-33 213

-13 725

-46 938

76 481

13 597

90 078

-21 939

-3 626

-25 565

Soetusmaksumus

109 694

27 322

137 016

Akumuleeritud kulum

-55 152

-17 351

-72 503

54 542

9 971

64 513

-21 939

-3 626

-25 565

Soetusmaksumus

109 694

27 322

137 016

Akumuleeritud kulum

-77 091

-20 977

-98 068

32 603

6 345

38 948

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2013

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2014

Jääkmaksumus

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

2014

2013

1 572

1 356

31.12.2014

31.12.2013

854

1 485

1 004

1 485

Kasutusrendikulu

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

SA Järvamaa Arenduskeskus rendib kasutusrendi tingimustel OÜ-lt CoffeeCup kohviautomaati JURA F50 liisingulepingu alusel, mis oli sõlmitud
30.05.2013.
Kohviaparaadi maksumus liisinguperioodi algul oli koos käibemaksuga 685 eurot . Liisinguperioodi pikkus on 36 kuud. Igakuine makse on
29,92 eurot
Jääkväärtus liisingu lõppedes on 8,22 eurot.
23.12.2013 sõlmiti kolmeks aastaks kasutusrendi leping Citadele Leasing & Factoring OÜ-ga ühele sülearvutile maksumusega 1050
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eurot. Liisinguperioodi pikkus on 36 kuud. Igakuine makse 41,25 eurot (495 eurot aastas). Jääkväärtus 12,60 eurot.
28.06.2011. aastal sõlmiti kolmeks aastaks kasutusrendi leping Citadele Leasing & Factoring OÜ-ga kahele sülearvutile kogumaksumusega
2 091,68 eurot. Igakuine makse 90,12 eurot (aastane kogukulu 1 081 eurot). Liisinguperiood lõppes 31.07.2014. Arvutid osteti jääkväärtusega
25,10 eurot välja ja on endiselt kasutuses.

Lisa 9 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Intressimäär

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

1 - 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud
Ettevõtluse Arendamise
SA

10 551

10 551

Lühiajalised laenud
kokku

10 551

10 551

Laenukohustused
kokku

10 551

10 551

6%

15.01.2014

Pikaajaline laen oli saadud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Intressita laenu summa 11 185 eurot (175 000 krooni) on diskonteeritud
sisemise intressiga 6%. Tagasimaksele lisandub arvestuslik intress (diskontomääras 6%) summas 633 eurot. Kokku tagasimakstav summa
11 185 eurot.
Laen tagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 2014. aasta jaanuaris.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

3 826

3 826

11

Võlad töövõtjatele

5 202

5 202

12

Maksuvõlad

6 351

6 351

6

Saadud ettemaksed

1 654

1 654

Tulevaste perioodide tulud

1 654

1 654

Muud saadud ettemaksed

0

0

17 033

17 033

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 263

1 263

11

Võlad töövõtjatele

7 885

7 885

12

Maksuvõlad

5 571

5 571

6

3

3

Tulevaste perioodide tulud

0

0

Muud saadud ettemaksed

3

3

14 722

14 722

Saadud ettemaksed

Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 11 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

3 826

1 263

Kokku võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele bilansipäeva seisuga olid 3 826 eurot. Arvete maksetähtajad saabusid jaanuaris 2015 ja aastaaruande koostamise
kuupäeva seisuga on need tasutud.

Lisa 12 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

250

47

Puhkusetasude kohustus

4 952

7 838

Kokku võlad töövõtjatele

5 202

7 885

Töötasude kohustus

Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtluse Arendamise SA
(baasfinantseerimine)

69

100 994

0

-101 063

0

Ettevõtluse Arendamise SA
(projektitoetused)

-881

5 152

0

-8 027

-3 756

Järvamaa Omavalitsuste Liit

-959

26 735

0

-25 776

0

0

10 317

0

-10 317

0

-495

13 837

0

-14 799

-1 457

0

14 146

0

-14 146

0

-7 000

7 000

0

0

0

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

0

698

0

-698

0

Kohalike omavalitsuste
sihtfinantseerimine

1

5 705

0

-5 706

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-9 265

184 584

0

-180 532

-5 213

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-9 265

184 584

0

-180 532

-5 213

Järva Maavalitsus
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Kerskonnainvesteeringute Keskus
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31.12.2013

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtluse Arendamise SA
(baasfinantseerimine)

0

132 823

-132 711

112

Ettevõtluse Arendamise SA
(projektitoetused)

-3 756

5 730

-3 602

-1 628

Järvamaa Omavalitsuste Liit

0

26 417

-27 376

-959

Järva Maavalitsus

0

6 170

-6 170

-1 457

4 067

-2 900

-290

Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet

0

13 896

-13 896

0

Kohalike omavalitsuste
sihtfinantseerimine

0

5 706

-5 706

0

Maakondlike arenduskeskuste
sihtfinantseerimine

0

8 500

-7 000

1 500

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-5 213

203 309

-199 361

-1 265

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-5 213

203 309

-199 361

-1 265

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Lisa 14 Annetused ja toetused
(eurodes)

2014

2013

171 192

132 545

28 168

47 987

199 360

180 532

2014

2013

5 469

6 023

198

198

7 573

2 898

Turimiinfokeskuse müügitulud

10 682

4 939

Kokku tulu ettevõtlusest

23 922

14 058

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised toetused projektidele
Kokku annetused ja toetused

Lisa 15 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Raamatupidamisteenus
Portaali www.jarva.ee tulud
Projektide osalustasud
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Lisa 16 Muud tulud
(eurodes)

2014

2013

400

0

61

0

461

0

2014

2013

-200

0

-50

-50

Valgamaa Arenguagentuur

-4 800

0

Kokku jagatud annetused ja toetused

-5 050

-50

2014

2013

-17 763

-4 797

Lähetuskulud

-138

-1 111

Koolituskulud

-269

-227

Ruumide kulud

-6 950

-6 758

Infotehnoloogia kulud

-8 153

-3 008

Inventari kulud

-1 189

-513

Müügikulud

-6 545

-1 223

Kasum materiaalse põhivara müügist
Laekunud kindlustushüvitis
Kokku muud tulud

Lisa 17 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

Mittetulundusühing YFU
Järva-Jaani Vallavalitsus/ Järva-Jaani Gümnaasium

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

Transpordikulud

-2 512

-2 512

Ürituste ja seminaride kulud

-27 557

0

Kokku mitmesugused tegevuskulud

-71 076

-20 149

2014

2013

Palgakulu

-90 239

-84 815

Sotsiaalmaksud

-30 530

-28 690

Erisoodustused

-446

-15

Maksud erisoodustustelt

-423

-12

-121 638

-113 532

7

6

Lisa 19 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 20 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014
Nõuded

31.12.2013

Kohustused

Nõuded

Kohustused

Asutajad ja liikmed

964

232

0

459

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

720

0

0

0

2014

Ostud

Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2013

Müügid
843

1 627

1 700

2 829

Ostud

Müügid

Asutajad ja liikmed

784

214

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

339

948

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

19 687

16 900

Sihtasutuse juhatuse liikmele arvestati 2014 tasusid kokku 19 687 eurot, millest juhatuse liikme tasu oli 12 873 eurot, lisatasu 2 200 eurot ja muu
töötasu 4 615 eurot.
(2013. aastal arvestati juhatuse liikmele tasusid kokku 16 900 eurot, millest juhatuse liikme tasu oli 12 609 eurot ja muu töötasu 4 291 eurot.)

Nõukogu liikmetele tasusid ei makstud ja soodustusi ei tehtud.
(Nõukogu esimehele maksti 2013. aastal ühekordset tasu 300 eurot)

21

Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

2015. aastal sihtfinatseeritakse keskust järnevalt:
Järvamaa Omavalitsuste Liidu lepingud
• JAK baasfinantseerimise leping summas 12 156 eurot, kus on sätestud üle-maakondlikud arendustegevused ja 2015. aasta
maakondliku tööhõivekava kaasfinantseerimise punktid.
• Järvamaa Infoportaali leping summas 9 785 eurot on otseselt seotud portaali haldamisega sh. portaali toimetaja palgakuluga. Lepingus
on fikseeritud iga-aastased maakondlikud ühistegevused, mida jäädvustatakse.
• Arvamusfestivali leping summas 5 000 eurot on otseselt seotud töökohaga seotud palgakulude katmiseks 2015. a.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) lepingud
• MTÜ valdkonna töötasu fondi leping JAK ja EASi vahel on summas 6 854,17 perioodiks 01.01.2015-31.05.2015. Alates 01.06.2015 sõlmitakse
nimetatud valdkonna leping KÜSKiga. Hetkel on eraldatav summa 01.06.2015-31.12.2015 kokku leppimata.
• Sihtfinantseerimise leping EASiga on sõlmitud 2 aastaks (01.01.2015-31.12.2016), summas 21 000 eurot aastas koostöösuhete
reguleerimiseks. Toetust saab kasutada keskuse MTÜ suuna üld-ja halduskuludeks ning kogu keskuse üld- ja halduskulude ning
palgafondi kulude katteks.
• Sihtfinantseerimise leping EASiga on sõlmitud perioodiks 01.01.2015-31.12.2015 summas 42 300, millest 21 300 moodustab ettevõtluse suuna
palgafond ning 21 000 kogu keskuse üld-ja halduskulusid ning ülejäänud palgakulusid.
• Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku leping EASiga sõlmitakse üheks aastaks (hetkel leping sõlmimata) summas 62 164 eurot.
Eraldatud vahendeid võib kasutada vastavalt kokku lepitud tegevuskavale tegevuste ellu viimiseks ja koordinaatori personali ning üld-ja
halduskulude katmiseks.
• EAS leping meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks“ raames sõlmitakse summas 105 000 eurot (hetkel leping sõlmimata). Eraldatav summa jaguneb võrdselt kõigi 15
arenduskeskuse vahel a 7 000 eurot ning eraldist saab kasutada maakondliku tööhõivekava koostamisele tehtavate kulutuste jaoks.
• Sihtfinantseerimise leping EASiga turismiinfokeskuse jätkusuutliku tegevuse tagamiseks sõlmitakse 1 aastaks summas 12 782. Eraldatud
vahendeid on võimalik kasutada turismiinfokeskuse personali ning üld-ja halduskulude katmiseks.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus nõukogule.
Oleme auditeerinud Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014,
kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande
koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on
toodud lehekülgedel 7 kuni 22, on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus
finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Tiina Lindmäe
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Audiitorettevõtja nimi: Assertum Audit OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number: 62
Audiitorettevõtja asukoha aadress: A.H.Tammsaare tee 47 Tallinn
17.04.2015
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