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Tegevusaruanne

Sihtasutus on maakondlik arendusorganisatsioon, mis kuulub üle-eestilisse maakondlike
arenduskeskuste võrgustikku (MAK võrgustikku). Sihtasutuse missiooniks on kaasa aidata
maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, olles tugev ja usaldusväärne partner kohalikele
omavalitsustele, ettevõtjatele ja kodanike ühendustele. Arenduskeskuse teenused on suunatud era-,
avalikule- ja mittetulundussektorile. Alates 1.01.2018 on lisandunud maakondliku
arendusorganisatsiooni (MARO) ülesanded seoses Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu lõpetamisega ja
haldusreformiga muutunud olukorraga.
 

Sihtasutuse põhikirjalisteks eesmärkideks on:
• ettevõtluse arendamine sh. ettevõtlusteadlikkuse ja –aktiivsuse suurendamine ning ettevõtete

tootlikkuse kasvule kaasaaitamine;
• piirkondade sotsiaal - majandusliku konkurentsivõime suurendamine koos piirkondlike

arendustegevuste planeerimise ja elluviimise suurenenud võimekuse kaudu;
• kodanikuühenduste võimekuse suurendamine läbi ühenduste suurenenud tegutsemisvõimekuse ja

kasvanud kodanikuaktiivsuse ning kogukondlikus ühistegevuses osalemise kaudu;
• maakondlike arendustegevuste elluviimine;
• rahvatervise ja maakonna turvalisuse nõukogu töö;
• kultuurivaldkonna ülesannete täitmine.

 

Eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:

• pakub konsultatsiooniteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele,
mittetulundusorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele;

• korraldab koolitusi ja infopäevi;

• algatab ja viib läbi maakondlikke arendusprojekte;

• toetab noorte ettevõtlikkusele suunatud arendustööd maakonnas;

• aitab kaasa struktuurifondide vahendite läbimõeldud ja tulemuslikule kasutamisele maakonna kui
terviku arengu tagamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks;

• kogub ja jagab maakonna regionaalarengut, mittetulundus- ning ettevõtlussektori arengut
puudutavat informatsiooni;

• taotleb finantseerimist erinevatest allikatest (sh. Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, Euroopa
Liidult, MTÜ Jõgevamaa Koostöökojalt, teistelt juriidilistelt ning füüsilistelt isikutelt) baas- ja
projektipõhise tegevuse jaoks;

• teeb ja edendab koostööd erinevate organisatsioonide- ja institutsioonidega ning kohalike
omavalitsustega.

Sihtasutuse streteegilised arendustegevuse suunad on:
• ettevõtluse toetamine ja arendamine;
• noorte ettevõtlikkuse suurendamine;
• kohalike omavalitsuste arendustegevuse efektiivsuse suurendamine;
• mittetulundusühenduste kompetentsi ja võimekuse suurendamine;
• koostöö ja maakondliku ühistegevuse toetamine ja edendamine;
• inimressursi arendamine läbi teadmiste ja teadlikkuse kasvu;
• maakondlikud arendustegevused, sh maine ja turismikorraldus;
• rahvatervis ja maakonna turvalisus;
• kultuurivaldkonna maakondlik koordineerimine.
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Sihtasutuse põhitegevused ja tegevustulemused 2018

 

Ettevõtluse valdkond

Infotegevus
• avalikkuse teavitamine www.jaek.ee/ettevotlus uudised, sündmused, artiklid, kutsed, ürituste

kokkuvõtted,  avalikkuse teavitamine Facebook: www.facebook.com/www.JAEK.ee/- uudised,
kutsed, pildigaleriid, jagamised Ettevõtlusnädala üritused, Ettevõtluspäev, Töömess,
koostööseminar ettevõtlikele koolidele ja ettevõtjatele, mentorklubid, Lõuna-Eesti
ettevõtluskonsultantide ühisüritus-seminar, Uudiskirjad iga kuu ettevõtjate nimekirjale 1670
adressaati,

• otsepostitused, artiklid Vooremaa ajalehes, veebiväljaandes http://www.vooremaa.ee :
• Ettevõtlik Kool programmi ja võrgustiku tegevuste info levitamine Jõgevamaa koolides.

 

Ettevõtete nõustamine
• nõustamiskordade arv maakondlikes arenduskeskustes 223;
• teabeürituste ja koolituste arv 17;
• positiivse eelhinnanguga EASile esitatud ja rahuldamisotsuseni jõudnud Starditoetuse

eelnõustamise tulemusi 2;
• EASi poolt rahastatud teiste meetmete taotlusi, mis valmisid keskuse nõustamise abil 1;
• Töötukassa poolt rahastatud toetuste taotlusi, mis valmisid keskuse nõustamise abil 4;
• lisandunud uute liikmete arv valdkonna infokirjadesse 200;
• MAK korraldatud ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalenute arv 495;
• Jõgevamaa ettevõtjatele korraldati meetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse

edendamiseks“ (PATEE) 2018 perioodil järgmisi tegevusi:
• Ettevõtete tunnustamine. 2018.aastal said ettevõtted tunnustuse 9 kategoorias: osales 17

ettevõtet;
• Ettevõtete külastustel osalesid õpilased Jõgevamaa üldhariduskoolidest. Kokku osalesid õpilased

maakonna 2 koolist, külastati 2 ettevõtet;
• Noorte äriideede konkursil (hilisema nimega Jõgevamaa ettevõtlike noorte karjääripäev)

toimusid põnevad töötoad. Karjääripäeval osales 81 õpilast 7 koolist;
• Lõuna-Eesti tööstusettevõtete koolitusreis Soome koostöös Viljandimaa Arenduskeskuse ja Tartu

Ärinõuandlaga. Jõgevamaalt osales 2 ettevõtet;
• Koostöös Tartu Ärinõuandlaga toimusid 3 Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste klubiõhtut. Kokku 13

osalemist;
• Leader programmi ühisprojekti 2018. aasta esimeses pooles toimus Jõgevamaa

turundusarenguprogramm. Jõgevamaa turundusarenguprogrammi raames toimusid Põltsamaal,
Jõgeval ning Mustvees kokku kolm koolitust 25 osalejaga;

• kahepäevane naisettevõtjate motivatsiooniprogramm. Osales 17 osavõtjat;
• investorkonsultandile laekuvate päringute jooksev edastamine Jõgevamaa KOV-idele ning 

infovahetus.

Kodanikuühenduste valdkond

Kodanikuühendustele suunatud info-, kommunikatsiooni-  ja nõustamisteenust maakondlikes
arenduskeskustes koordineerib Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). 

2018. aastal nõustati Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses 81 kodanikuühendust.  Peamised
nõustamisteemad olid:  projektitoetuste koostamine, MTÜ alustamine ja ühenduse juhtimisega
seotud küsimused.

Arenduskeskuse  MTÜ-de maakondlikus infolistis on 391 kontakti, 2018. aastal lisandus 10 uut
ühendust.

2018. aastal nõustati kõige enam Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projekte, lisaks oli sel
aastal veel LEADER programmi, Liikumise Kodukant „ Kogukondade  EV 100“ taotlusvooru ,
kogukondliku turvalisuse taotlusvooru ja siseministeeriumi riigieelarvelise toetuste taotluste
nõustamisi.
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Kuna Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on ka maakondlik arendusorganisatsioon, kes võttis
üle maavalitsuse regionaalprogrammidega seotud funktsioonid, korraldas keskus vabaühendustele
suunatud kohaliku omaalgatuse programmi rakendamist maakonnas.  Jõgevamaa taotlejatele 
korraldati infopäevi ja keskuse MTÜ-de  konsultant oli KOP programmi maakondlik menetleja.

Haldusreformiga liitunud Ida-Virumaa piirkondadega tutvumiseks ja maakondliku arenduskeskuse
teenuste tutvustamiseks külastati Avinurme ja Lohusuu piirkonna MTÜ-sid, ettevõtjaid  ja  tutvuti
nende tegemistega.

Jõgeva Riigigümnaasiumi 10.  ja 11. klasside õpilastele käidi rääkimas kolmanda sektori ja
kodanikuühiskonna olemusest ning  tutvustati maakonna ühendustes ja kodanikuliikumistes
osalemise võimalusi.

Koostöös KÜSK-iga korraldati vabaühenduste juhtidele arenguprogramm, mis koosnes 6
koolitusest ja  õppereisist. Programmi läbis 15 maakonna vabaühenduste esindajat.

Kodanikuühenduste tegemisi tutvustav Ühisnädal toimus juba 8 aastat.  Arenduskeskus korraldas
ühisnädalat koostöös  Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse ja teiste vabaühendustega. Ühisnädal
hõlmas endas kokku 6 erinevat vabaühendustele suunatud ja  korraldatud sündmust, üritustel oli
kokku 176  osalejat. 

Üheks olulisemaks arenduskeskuse vabaühendustele suunatud tegevuseks on maakonna parimate
kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss.  Koos Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega anti
tunnustused üle  8 kategoorias ja peeti tänukirjaga meeles ka kõiki 32 kandidaadiks esitatud
ühendust.

MAK on oluline ja asendamatu kodanikuühiskonna liikumise toetaja Jõgeva maakonnas.

Turismivaldkond

01.01–31.12.2018 teenindati turismiinfokeskuses (TIK) 1144 eestlast ning 443 välisturisti,
kõnedele vastati 151 korral ning e-mailidele 155 korral. Kokku teenindati  1893 klienti. Lisaks viidi
läbi järgmised tegevused:

•           Jõgevamaa materjalide ettevalmistamine  ja osalemine Leedu messil  Adventur 
2018 25-27.01.2018. Koostatud sai uus leedu/lätikeelne Jõgevamaa turismikaart. Lisaks
levitati messil Jõgevamaa materjalidena  vene keelset imagotrükist, vene keelset
kultuurikalendrit ning vene keelseid teematrükiseid (looduspuhkus, perepuhkus ja
kultuuripuhkus);

• Jõgevamaa materjalide ettevalmistamine ja osalemine Riia messil  Baltour 2018
01.-03.02.2018. Koostatud sai uus lätikeelne Jõgevamaa kultuurikalender ning leedu/läti
keelne Jõgevamaa turismikaart. Lisaks levitati messil lätikeelseid teematrükiseid
(looduspuhkus, perepuhkus ja kultuuripuhkus) ja venekeelset imagotrükist;

•  09.-11. 02 toimunud Tourest 2018 messil osalemise korraldamine ning koos ettevõtjatega
osalemine;
•  erinevatel EASi jm koolitustel ja nõupidamistel osalemine;
•  Jõgevamaa Koostöökojaga Maamessil osalemine;
•  Visitestonia inglise keelsetele üldkirjadele vastamine 02.-30.04;

• 02.04-20.09 Jõgevamaa meenete konkurss 2018 korraldamine. Kokku laekus 26 meenet 7
osalejalt. Võitjate väljakuulutamine ning parimate tänamine toimus Ettevõtluspäeval 02.10;
• 15. 09, turismiinfo levitamine Paunvere Laadal;
•  EAS-i poolt korraldatud õppereisidel osalemine mai- ning septembrikuus;
•  maakonna turismiobjektide külastusstatistika koondamine;
•  SA LET projektides/koosolekutel/ettevõtmistes osalemine;
• NG kollaste akende koosolekutel osalemine + trükistesse Jõgevamaa info koostamine (uus
kollaste akende kaart messideks);
•  Puhka Eestis ja Jõgevamaa kodulehe ning Jõgevamaa FB konto haldamine;
• novembris algasid ettevalmistused 2019 Adventur, Balttour ja Tourest messiks. Samuti
korraldati Tourest messil osalevate ettevõtjatega koosolek;

•  Peipsimaa Turismi koosolekutel osalemine ning kultuurikalendrisse ja turismikaarti 
sisendi andmine;
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• valmisid „Kalevipoja matka- ja rattateede“ kaardid. Ettevõtjatele kaartide jagamine; 
•  valmisid Kalevipoja teemalised trükiste alused. Laiali jagamine ettevõtjatele; 
•  meenete müük TIK-s;

• detsembris sisendi ja info andmine uutele trükistele – eesti, vene, inglise, läti ja leedu
keelne Jõgevamaa turismikaart. Jõgevamaa kultuurikalender 2019 info kogumine ja sisendi
andmine, mis ilmuvad läti, vene ja eesti keeles. Trükiseid levitati 2019 Adventur, Balttour
ning Tourest messidel ;

• koostööd erinevate meedia väljaannetega – „Õhtuleht“, „Postimees“ ja „Eesti Ekspress“
vahel ilmuvad maakondade ja kultuurisündmuste erid. Aprillis „Tallinn in your pocket“
Jõgevamaa eri sisendi andmine. Aprillis ajakirjale „Hetk“-Coop Jõgevamaa eri artikli
kirjutamine. Septembris „Loma Virossa“ Jõgevamaa eri artikli sisendi andmine.

Maakonna turismiturunduse ja turismiettevõtluse tegevustes muutus alates septembrist projektijuht.
Lisaks käidi esindamas Jõgevamaad ka Mardilaadal. Töötati välja aasta lõpus sisend uueks
LEADER projektiideeks. Anti sisend maakonna uude arengustrateegiasse mainekujunduse ja
turismiettevõtluse arendamise osas.  Loodi Instagrammi Visit Jogeva konto.
 

Kohalike omavalitsuste valdkond
• maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise korraldamine – arengustrateegia ja selle

tegevuskava koostamise läbiviimiseks oli moodustatud strateegia juhtrühm ja töörühm. Toimusid
avalikud arutelud  turismi ja mainekujunduse, kultuurivaldkonna, hariduse- ja noorsootöö,
tehnilise taristu, taastuvenergeetika ja jäätmemajanduse, ettevõtluse ja tööhõive ning
sotsiaalvaldkonna teemarühmades. Teemarühmade ettepanekud on kajastatud arengustrateegia
valdkondlikes tegevuskavades. Arengustrateegia avalikustamise perioodil oli võimalus teha
ettepanekuid kõikidel soovijatel.

• Peipsiveere programmi projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored  (PEN)“ elluviimine;
• korraldati kohalike omavalitsuste arendus - ning planeeringutöötajatele 2-päevane õppereis

Valgamaale;
• maakonna ettevõtete statistika ja analüüs, arendusosakondade teavitus;
• ViaHanseatica ehk Livonia Culinary Route projekti koordineerimine;
• Jõgevamaa Turismiinfokeskuse töö korraldamine ja maakonna ühisturundus messidel;
• KOV-idega  koostöös ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine ja läbiviimine;
• meenete konkursi läbiviimine;
• siseturvalisus ja tervisedendus - 2018. aastal moodustati maakonna turvalisuse ja

tervisenõukogud. Alustati Jõgeva maakonna terviseprofiili uuendamisega 2017. aasta andmetega,
selleks toimusid mitmed erinevad kohtumised ja arutelud. Maakonna tervisenõukogu
koosolekuid toimus 4-l korral, tervisenõukoguga osaleti maakondade ühisseminaril ning toimus
maakonna turvalisuse ja tervisenõukogude ühine koolitus. Laste turvalisuse kuu raames
korraldati maakonnas kolm piirkondlikku laste tervise ja ohutuspäeva lastaedade viimaste
rühmade õpilastele ning kolm piirkondlikku kogupere ohutuspäeva “Oskan ohutult!“. Viidi läbi
väikelaste koduste ohtude kaardistamise küsimustik. Toimus Kaitse end ja aita teist laager ning
meeskonna tagasiside seminar. Piirkondades viidi läbi turvalisuse ümarlauad ja kohtumised
elanikega (5). Korraldati kogukondade turvalisuse taotlusvoor, rahuldati 5 taotlust. Alkoholi
kättesaadavuse ja liigtarvitamise tõkestamiseks viidi läbi noorte alkoholi kättesaadavuse
testostlemised (25), ning kohtumisõhtu spetsialistidega sõltuvuste teemadel, koolitus maakonna
sotsiaaltöötajatele alkoholismist ja abi võimalustest. Korraldati taotlusvoor tervist ja heaolu
toetavate tegevuste elluviimiseks, rahastuse said 9 taotlust. Haridusasutuste toitlustajate seas viidi
läbi küsitlus hetkeolukorra ning vajaduste analüüsimiseks. Korraldati kokkadele koolitus taimse
toidu mitmekesise kasutamise võimaluste kohta menüüs. Toimus 2 koolitust tervislikust
toitumisest lastevanematele ja hoolekogude liikmetele. Korraldati 2 koolitust liikumisharrastuse
teadlikumaks harrastamiseks ning ürituste korraldamiseks. Anti välja 2 Jõgevamaa Terviselehte.
Moodustati  maakonna sotsiaaltöö nõukogu, toimus 2 kohtumist. Nõustati KOV tervisedenduse
korraldamist ning sõlmiti lepingud laste ja noorte ülekaalulisuse vähendamiseks korraldatavate
tegevuste realiseerimiseks. Korraldati tervisedenduse valdkonna maakondlik tunnustamine ning
tunnustusüritus;• kultuurikorralduse valdkonnas olid ülesanded delegeeritud käsunduslepinguga MTÜ-le
Jõgevamaa Kultuurikoda.
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Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse tegevuskava täideti planeeritud mahus. Klientide
nõustamise mahud täideti.  Sihtasutuse majanduslik seis ja tegevus on jätkusuutlik.

 

Tegevussuunad 2019 aastaks.

Tegevussuunad on sarnased 2018. aasta omadega.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus – jätkuvad alustava ja tegutseva ettevõtja nõustamised. Viiakse lõpuni
PATEE 2017-2019 tegevused. Koostatakse rahastustaotlus  PATEE 2020 - 2023 kavandatavate
tegevuste elluviimiseks. Aktiviseeritakse ettevõtlusõppega seotud tegevusi koolides.

Kodanikuühiskonna arendamine – tegevused jätkuvad samas mahus 2018. aastaga. Viiakse ellu
kodanikuühenduste arenguprogramm.

Turism – jätkuvad PATEE turismivaldkonnaga seotud tegevused. Koostatakse rahastustaotlus
PATEE 2020-2023 turismialaste tegevuste elluviimiseks. Alustatakse LEADER turundusprojekti
elluviimist.

Kohalikud omavalitsused - Jõgeva maakonna arengustrateegia 2035+ elluviimine ja seire.

Koos 7 maakonnaga projekti „ Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ läbi viimine. MATA meetme
toetusvoorude läbiviimine.

Kultuur – maakonna kollektiivide osalemise korraldamine laulu- ja tantsupeol, osaletakse  Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 projekti kollaste akende tegevuste ettevalmistustöös.

Siseturvalisus ja tervisedendus – jätkatakse 2018. aasta tegevusi. Täiendavalt viiakse läbi
maakondlikke elanike kriisideks ettevalmistamise tegevusi.

Maimu Kelder
Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 64 882 22 578 2

Nõuded ja ettemaksed 66 935 47 996 3

Varud 1 508 1 727  

Kokku käibevarad 133 325 72 301  

Kokku varad 133 325 72 301  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 33 240 25 366 5

Kokku lühiajalised kohustised 33 240 25 366  

Kokku kohustised 33 240 25 366  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 1 127 1 127  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 45 808 37 069  

Aruandeaasta tulem 53 150 8 739  

Kokku netovara 100 085 46 935  

Kokku kohustised ja netovara 133 325 72 301  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 473 092 225 009 8

Tulu ettevõtlusest 20 460 15 416 9

Kokku tulud 493 552 240 425  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -104 920 -48 627 10

Jagatud annetused ja toetused -88 860 -11 316 11

Mitmesugused tegevuskulud -82 836 -53 184 12

Tööjõukulud -163 798 -118 563 13

Kokku kulud -440 414 -231 690  

Põhitegevuse tulem 53 138 8 735  

Intressitulud 12 4  

Aruandeaasta tulem 53 150 8 739  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 53 138 8 735  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -18 939 6 002 3

Varude muutus 219 11  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 874 -17 025 5

Laekunud intressid 12 3  

Kokku rahavood põhitegevusest 42 304 -2 274  

Kokku rahavood 42 304 -2 274  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 22 578 24 852 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 42 304 -2 274  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 64 882 22 578 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 321 37 875 38 196

Aruandeaasta tulem 0 8 739 8 739

Muutused reservides 806 -806 0

31.12.2017 1 127 45 808 46 935

Aruandeaasta tulem 0 53 150 53 150

31.12.2018 1 127 98 958 100 085
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja Avaliku sektori

finantsarvetuse-ja aruandluse juhendiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse

põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega

ning mida täpsustab Raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna

juhend).

Tulemiaruande koostamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha kirjel sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid

äritegevusest kaudsel meetodil. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ja hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Vajadusel hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Maksude ettemaksetes kajastatakse Maksu-ja Tolliameti ettemaksukonto jääki. Muude lühiajaliste nõuete kirjel kajastatakse saamata

sihtfinantseerimist.

Varud

Varude all kajastatakse Turismiinfokeskuses müügiks olevaid kaupu. Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Varude arvestamisel kasutatakse individuaalset hindamise meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama

soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Annetused ja toetused

Toetustena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud sihtfinantseerimisi, mille korral toetuste andja kontrollib

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

sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulud

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Kulud

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

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooltena käsitletakse:

1.tegev- ja kõrgem juhtkonda;

2.tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha 45 91

Arvelduskonto 64 837 22 487

Kokku raha 64 882 22 578

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
3 122 3 122 4

Muud nõuded 12 12  

Intressinõuded 12 12  

Ettemaksed 1 247 1 247  

Tulevaste perioodide

kulud
1 247 1 247  

Sihtfinantseerimine 62 554 62 554 7

Kokku nõuded ja

ettemaksed
66 935 66 935  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 850 850  

Ostjatelt laekumata

arved
850 850  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
301 301 4

Muud nõuded 3 3  

Intressinõuded 3 3  

Sintfinantseerimine 46 842 46 842 7

Kokku nõuded ja

ettemaksed
47 996 47 996  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 627 0 265

Üksikisiku tulumaks 0 2 484 0 1 768

Sotsiaalmaks 0 4 525 0 3 339

Kohustuslik kogumispension 0 273 0 222

Töötuskindlustusmaksed 0 313 0 231

Ettemaksukonto jääk 3 122  301  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 122 8 222 301 5 825

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 940 1 940  

Võlad töövõtjatele 13 840 13 840 6

Maksuvõlad 8 222 8 222 4

Muud võlad 9 238 9 238  

Muud viitvõlad 9 238 9 238  

Kokku võlad ja ettemaksed 33 240 33 240  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 3 651 3 651  

Võlad töövõtjatele 9 711 9 711 6

Maksuvõlad 5 825 5 825 4

Muud võlad 6 179 6 179  

Muud viitvõlad 6 179 6 179  

Kokku võlad ja ettemaksed 25 366 25 366  

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Töötasude kohustis 6 387 5 683

Puhkusetasude kohustis 3 470 433

Deklareerimata maksukohustus 3 983 3 595

Kokku võlad töövõtjatele 13 840 9 711
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit 9 374 18 674 -9 374 -18 674 0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 5 001 0 0 -5 001 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital -174 18 774 0 -18 600 0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus -50 754 179 746 -206 -174 219 -45 433

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 0 1 528 0 -2 937 -1 409

Kasepää Vallavalitsus 0 850 -6 -844 0

Pala Vallavalitsus 0 850 -5 -845 0

Mustvee Linnavalitsus 0 1 700 -11 -1 689 0

Jõgeva Maavalitsus 0 2 200 0 -2 200 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-36 553 224 322 -9 602 -225 009 -46 842

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-36 553 224 322 -9 602 -225 009 -46 842

 

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus -45 433 162 533 0 -139 914 -22 814

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda -1 409 6 312 0 -11 713 -6 810

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 20 400 0 -20 400 0

Sotsiaalministeerium 0 18 400 0 -23 000 -4 600

Rahandusministeerium 0 190 756 0 -209 240 -18 484

Siseministeerium 0 11 500 0 -11 500 0

Maaeluministeerium 0 9 322 0 -9 322 0

PRIA 0 11 056 0 -15 592 -4 536

Jõgeva Vallavalitsus 0 6 972 0 -12 282 -5 310

Mustvee Vallavalitsus 0 5 986 0 -5 986 0

Põltsamaa Vallavalitsus 9 283 0 -9 283 0

VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS 0 4 860 0 -4 860 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-46 842 457 380 0 -473 092 -62 554

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-46 842 457 380 0 -473 092 -62 554

Sihtfinantseerimise tuludes kajastub saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine summas 44 799 eurot, mille arvelt tehtavad kulud tehakse 2019.

aastal. Kokkuleppel sihtfinantseeringu andjaga on see summa kajastatud 2018. majandusaasta tuludes. Sellest tulenevalt on

2018. majandusaasta tulud suuremad 44 799 euro võrra ja kohustused väiksemad.
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Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 473 092 225 009

Kokku annetused ja toetused 473 092 225 009

sh eraldis riigieelarvest 191 238 0

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 12 282 18 674

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Tulu kaupade müügist 594 869

Koolitusteenused 5 855 5 486

Muud teenused 14 011 9 061

Kokku tulu ettevõtlusest 20 460 15 416

Tulu ettevõtlusest koosneb kauba müügist Jõgevamaa Turismiinfokeskuses, koolitusteenuste, mitmesuguste projektide ning ürituste

osalustasudest.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Koolituskulud 28 301 17 279

Info-ja PR kulud 62 299 27 948

Ürituste ja näituste korraldamise kulud 14 320 2 400

Muud 0 1 000

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
104 920 48 627

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Mittetulundusühingud 69 759 0

Jõgevamaa Koostöökoda 10 951 11 316

Kohalikud omavalitsused 8 150 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 88 860 11 316
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 7 960 5 353

Energia 2 045 1 796

Elektrienergia 781 721

Soojusenergia 941 697

Kütus 323 378

Mitmesugused bürookulud 4 761 3 008

Lähetuskulud 3 158 1 961

Koolituskulud 1 650 310

Riiklikud ja kohalikud maksud 4 722 2 789

Transpordikulud 6 180 3 419

Info-ja PR kulud 13 290 7 628

Muud 39 070 26 920

Kokku mitmesugused tegevuskulud 82 836 53 184

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 122 555 88 647

Sotsiaalmaksud 41 243 29 916

Kokku tööjõukulud 163 798 118 563

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 7

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

5 310 900 0 3 833

2018 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

14 932 2 471



18

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

 

2017 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 241 1 875

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 25 146 20 801

2018.aastal on seotud osapooltelt ostetud teenuseid 14 932 eurot ja müüdud teenuseid

2 471 eurot.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogule

Märkusega arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 ning tulemiaruannet,

rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete

kokkuvõtet.

Meie arvates, välja arvatud meie aruande osas „Märkusega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt

ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Märkusega arvamuse alus

Tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendi § 26 lõikele 2 võib sihtfinantseerimist arvestuse lihtsustamise eesmärgil kajastada laekumisel kohe tuluna ja ülekandmisel

kuluna kui lepingujärgne summa ei ületa viit (5) tuhandet eurot. Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on kajastanud projektituludes sihtfinantseerimist summas 44,8 tuhat eurot,

mille arvelt tehakse kulutusi järgneval majandusaastal. Meie hinnangul on nimetatud summa võrra tulud ja netovara suuremana ja kohustised väiksemana kajastatud.

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

märkusega arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet,nimetada muud aastaaruande osad, kui neid on, 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. Nagu allpool kirjeldatud, oleme teinud järelduse, et muus

informatsioonis esineb selline oluline väärkajastamine.

Nagu kirjeldatud eespool osas „Märkusega arvamuse alus”, et tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendi § 26 lõikele 2 võib sihtfinantseerimist arvestuse lihtsustamise

eesmärgil kajastada laekumisel kohe tuluna ja ülekandmisel kuluna kui lepingujärgne summa ei ületa viit (5) tuhandet eurot. Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on kajastanud

projektituludes sihtfinantseerimist summas 44,8 tuhat eurot, mille arvelt tehakse kulutusi järgneval majandusaastal. Meie hinnangul on nimetatud summa võrra tulud ja netovara suuremana ja

kohustised väiksemana kajastatud. Antud asjaolu võib mõjutada tegevusaruande üldisest infost arusaamist.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab

vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega

seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele

realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib

põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele

riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast

tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte

sisekontrolli tulemuslikkuse kohta

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust

sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus,

oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma

arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust

jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid

tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes

sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Toivo Alajõe

Vandeaudiitori number 220

Audiitorbüroo Fides OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014

20.05.2019



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (registrikood: 90013265) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele

lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TOIVO ALAJÕE Vandeaudiitor 20.05.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Nõupidamiste ja messide korraldamine 82301 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5162337

E-posti aadress info@jaek.ee


