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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.

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 edendamine;
• 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 strateegilised 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.

Sihtasutuse põhitegevused ja tegevustulemused 2020

Ettevõtluse valdkond

2020. aastal viidi läbi kokku 167 nõustamist, sh alustava ettevõtja baasnõustamine 137, alustava 
ettevõtja arengunõustamine 5, starditoetuste nõustamine 25. Planeeritust vähemaks jäi alustava
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ettevõtja baasnõustamine (-7 nõustamist), samas suurenes starditoetuste nõustamine (+13
nõustamist) ning alustava ettevõtja baaskoolitusel osales 21 koolitatavat (täitmine 175%).

Ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmise tegevustes osales 750 osalejat, sh ettevõtluspäeval 111 (täitmine
111%), ettevõtlusnädalal 639 (täitmine 106%).

Ettevõtliku Kooli võrgustikuga on Jõgevamaal liitunud 10 kooli ehk 45% kõigist koolidest. 2
lasteaeda said esimese baaskoolituse. 2020. aastal sa Ettevõtliku Kooli standardi baastaseme
Vaimastvere Kool. Standardi koolitused toimusid Vaimastvere Koolis ja Mustvee Koolis
Sisehindamiseks asusid ettevalmistusi tegema Lohusuu Kool, Mustvee Kool ja Luua
Metsanduskool. Standardi koolitusi viib läbi ja Ettevõtliku Kooli tegevusi koordineerib maakondlik
koordinaator M. Millend. JA Eesti registri järgi oli 2020. aastal Jõgevamaale registreeritud 11
õpilasfirmat, lisaks üks mitteametlik. Esmakordselt tunnustati Ettevõtjate tunnustusüritusel parimat
õpilasfirmat.
Mustvee valla koolidele viidi läbi projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored 2020“ tegevusi
(ettevõtlusring, avaliku esinemise koolitused, ettevõtluslaager). Projekti tagasiside abil saab
arendada edaspidi sama eesmärgiga projekte.

PATEE ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamise ning säilitamise 2020. aasta tegevusi  mõjutas
COVID-19. Kuid enamik planeeritud tegevusi viidi ellu ja oodatud tulemused saavutati, tegevustest
kasu said planeeritust rohkem ettevõtjaid.                         

2020.a. tunnustati Jõgevamaa ettevõtjaid 5 kategoorias, milleks olid aasta ettevõte, väike ja tubli,
investeerija, turismitegija ja õpilasfirma.

Toetati koolide ettevõtlusõpet ja ettevõtlikkuse säilitamist – Adavere Põhikooli ja Jõgeva malevas
osalejad külastasid kohalikke ettevõtjaid. Jõgevamaa koolide õpetajad külastasid 2-päevase
õppereisi jooksul Võru- ja Põlvamaa haridusasutusi. Esmakordselt rakendati õpetajate
vahetusprogrammi – Vaimastvere kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja külastas
vahetusprogrammi raames Pärnu Rääma Põhikooli.

Ettevõtjatele toimus 2019. aastal läbi viidud personaliauditist lähtuvalt kuuest moodulist
personalijuhtimise koolitusprogramm, mille eesmärgiks oli pakkuda osalejatele vajalikke teadmisi
ja praktilisi tööriistu oma ettevõttes esinevate kitsaskohtadega tegelemiseks.

Koostöös Saare Arenduskeskuse, Hiiumaa Arenduskeskuse ja Viljandimaa Arenduskeskusega
toimus ettevõtjatele eriolukorra ajal veebiseminar teemal koroonakriisi mõju lepingutele ja
töösuhetele. Lisaks kaardistati eriolukorra ajal  koostöös majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumiga ettevõtjate probleeme, et välja töötada kriisimeetmeid.

Koostöös Tartu Ärinõuandlaga toimus 3 Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste klubikohtumist.

Jõgevamaa naisettevõtjatele viidi läbi persoonibrändingu koolitus, mille eesmärgiks oli aidata
osalejatel läbi mõelda ja paika panna oma ideaalne persoonibränd ning kuidas seda atraktiivselt
pakendada ja efektiivselt turundada.

Regionaalsel investorkonsultandil aidati lahendada jooksvaid küsimusi ning vahendada kontakte
kohalike omavalitsuste ning ettevõtetega, kellega koostööd arendada.

Kodanikuühenduste valdkond

2020. aastal nõustati Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses (JAEK) 77 (+3 võrreldes 2019)
kodanikuühendust.  Peamised nõustamisteemad olid:  projektitoetuste koostamine, MTÜ
alustamine ja ühenduse juhtimisega seotud küsimused. Arenduskeskuse  MTÜde maakondlikus
infolistis on 395 kontakti, kellele saadeti 21 kodanikuühiskonna temaatikaga uudiskirja. JAEK toel
loodi üks MTÜ.

2020. aastal nõustati kõige enam Kohaliku omaalgatuse programmi projekte, lisaks oli veel
LEADER programmi, Peipsiveere programmi, KÜSKi arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru ja
KÜSK arenguhüppe, Päästeameti projektikonkursi ja PRIA bio-ohutuse meetme taotlusvooru
taotlusi. 2020. aastal lisandusid teenuste osutamisega seotud finantsplaneerimise, töötajate ja
töölepingute ning raamatupidamise ja maksudega seotud nõustamised.
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Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on  maakondlik arendusorganisatsioon, kes korraldab
maakonnas kohaliku omaalgatuse programmi rakendamist.  Jõgevamaa taotlejatele  korraldati
infopäevi ja keskuse MTÜde  konsultant on KOP programmi maakondlik menetleja.

Kodanikuühiskonnast ja kodanikuühenduste tegemistest Jõgevamaal käis konsultant rääkimas 
Jõgeva Riigigümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilastele.

Traditsiooniliselt korraldas  arenduskeskus koostöös KÜSKiga vabaühenduste juhtidele ürituste
korraldamise alase arenguprogrammi, mis koosnes 4 koolitusest ja  õppreisist. Programmi läbis 12
maakonna vabaühenduste esindajat.

Üheks olulisemaks arenduskeskuse vabaühendustele suunatud tegevuseks on maakonna parimate
kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss, mis toimus juba 10 korda, kus anti tunnustused üle 4
parimale kodanikuühendusele, parimale kodanikuühenduste projektile, ettevõtlikule
vabaühendusele ja väärt algatusele.  MAK on oluline ja asendamatu kodanikuühiskonna ja
kodanikualgatuse toetaja Jõgeva maakonnas. Kodanikuühendustele suunatud info-,
kommunikatsiooni- ja nõustamisteenust maakondlikes  arenduskeskustes koordineerib
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Riigipoolse tellimusena viidi läbi uuring, kuidas Jõgeva
maakonna omavalitsused toetavad vabaühendusi.

Turismivaldkond

COVID-19 mõjutas kõige enam turismisektorit. Eestis tervikuna tõusis siseturismi osakaal,
sealhulgas Jõgevamaal. Turismiinfokeskust, mis asub Palamuse alevikus külastas 2019. aastal
eestlasi 1543 ning välismaalasi 543 ja seega kokku 2392. 2020. aastal oli külastatavus eestlasi 792
ning välismaalasi 200 ja kokku 1171. Keskus oli suletud 15. märtsist-30 aprillini.
Turismiinfokeskuse külastajate arv vähenes võrreldes eelnevate aastatega seoses COVID-19
tulenevate piirangutega. Aasta alguses jõuti ära käia turismimessidel Leedus, Lätis ja Tallinnas.
Märtsis toimuma pidanud Berliini ITB mess tühistati. Osalesime EAS kaasabil Soome ja Saksa
workshopi´del. Toodeti  turismiettevõtjaid tutvustavaid 25 videoklippi „Kalevipoja elamused
Kultuuriteel“. Toimus kodukandigiidikoolitus. Igapäevaselt tehti turundustegevusi sotsiaalmeedias,
arendati kodulehti. Osaleti aktiivselt Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamisel ja turismiklastri
loomise ettevalmistustöödes. Jõgevamaa turismiinfo on leitavad www.visitjogeva.com,
www.kultuuritee.ee, FB Avasta Jõgevamaa, Instagramis visitjogeva, mida pidevalt täiendatakse ja
uuendatakse.

Maakonna koostöö ja arendustegevuste valdkond

• maakonna arengustrateegia toetusmeetme (MATA) ellu rakendamiseks koguti ettepanekud ja
esitati hindamiskomisjonile;

• Peipsiveere programmi projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored  (PEN) 2020“ elluviimine
• maakonna ettevõtete statistika ja analüüs, teavitus;
• Jõgevamaa Turismiinfokeskuse töö korraldamine;
• KOV-idega  koostöös ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine ja läbiviimine;
• siseturvalisus ja tervisedendus – valmis juhend alustavale tervisedendajale „Tervisedendaja

ABC“. Põltsamaa VV on moodustanud oma tervisenõukogu ja kinnitanud töökorra, Jõgeva vald
on koostanud terviseprofiili tegevuskava, mis on veel volikogu poolt kinnitamata. Hinnatud on
maakonna terviseprofiili tegevuskava. Valminud on kontseptsioon kodulähedaste
liikumisvõimaluste esiletoomiseks, toimunud koolitus interaktiivse keskkonna NAVICUP
kasutamiseks. Maakonnaleht ja terviseleht on kajastanud terviseteemasid, sh profiilis välja
toodud prioriteete teemapõhiste käsitlustena. Kõikide omavalitsustega sõlmiti leping laste ja
perede toitumisharjumuste mõjutamiseks. Läbi on viidud koolidele kahe nädala menüüde analüüs
ja tagasisidestamine soovi avaldanud koolidele ja kokkuvõttev seminar koos koolitusega. KOV
tervisedenduse meeskondade koolitusel osalesid kõik vallad, samuti

noorsootöötajate võrgustiku koolitusel. Riskikäituvate noortega tegelevate spetsialistide 
võrgustikule toimus koolitus sõltuvustest ning Jõgeva vallas kohtumine sotsiaalpedagoogide ja 
lastekaitsetöötajate rollidest. Maakonna tervisenõukogu pidas koosolekuid ja korraldas koolituse 
terviseprofiili prioriteetidest tulenevate tegevuste oskuslikumaks planeerimiseks. Tunnustati 
valdkonnas tegutsejaid 3 kategoorias ja tänukirjaga. Tervist Edendavad koolid ja lasteaiad 
korraldasid valdkondlikud seminarid. Eriolukorrast tulenevalt toimusid e-koolitused vaimse tervise
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hoidmisest haridustöötajatele ja sotsiaalvaldkonna töötajatele. Laste turvalisuse kuu raames viisid
lasteaiad lastevanematega läbi väikelaste koduste ohtude kaardistuse/teavituse, edastasime
lasteaedadele ohutuse ja liikumisalase töölehe peredele, sotsiaalmeedias jagasime „Räägi lapsega
turvalisusest“ bingot. Toimus lasteaedade liikumisõpetajate koolitus. Tervist Edendavates koolides
viidi läbi vaimse tervise kuu „Headus avab uksed!“ sõnumiga. Jõgevamaa Gümnaasiumis aidati
läbi viia vaimse tervise valikaine 33 õpilasega. Viidi läbi testostlemised KOVde kaupa. 55
sooritatud testostust ei küsitud dokumenti 20-l korral (36,4%). Info edastati Kodele ja Politsei- ja
Piirivalveametile (PPA). Põltsamaa vald alustas Murdepunkti programmi piloodi läbiviimisega,
kaasatud on PPA ja valla võrgustik. Lisaks esitasime taastava õiguse taotlusvooru taotluse kõikides
omavalitsustes programmi rakendamiseks. Programmi „Puhas Tulevik“ rakendamine jõudis
kõikide omavalitsustega kokkulepete sõlmimiseni.
Viidi läbi kogukondliku turvalisuse taotlusvoor MTÜ-dele. Maakonna turvalisuse nõukogu kohtus
kahel korral. Turvalisuse nõukogu juurde moodustati liikluskomisjon.
• kultuurikorralduse valdkonnas olid ülesanded delegeeritud käsunduslepinguga MTÜ-le

Jõgevamaa Kultuurikoda. Viidi läbi kultuurivaldkonna koostöö toimivuse analüüs ja
võimestamise võimaluste uuring. Esmakordselt viidi läbi konkurss „Aasta Isa“.

• koos Lõuna-Eesti maakondadega selgitati välja ühise koostöö valdkonnad ja valmistati ette
koostöö kokkuleppe tegevuskava. Toimus üks maakondade ülene virtuaalne koostööseminar.
Riigile esitati omapoolsed ettepanekud kiire interneti toomiseks maakondadesse ja
raudteeliikluse parendamiseks.

• Koostöös Rahandusministeeriumi regionaalhalduse Jõgeva- ja Järvamaa osakondadega alustati
ettevalmistusi ametnike välitööde ettevalmistamist Jõgeva ja Järvamaal, kuid need lükkusid
2021. aastasse seoses COVID-19-ga. Arendus- ja Ettevõtluskeskuse tegevuskava täideti lähtuvalt
COVID-19 põhjustatud olukorrast. Sihtasutuse majanduslik seis ja tegevus on jätkusuutlik.

 

Tegevussuunad 2021. aastaks.

Tegevussuunad on sarnased 2020. aasta omadega. Viiakse läbi COVID-19 olukorrast tingituna ära
jäänud pikaajalistes projektides ette nähtud tegevused.

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus – jätkuvad alustava ja tegutseva ettevõtja nõustamised, koolituste ja
infopäevade korraldamised. Viiakse läbi PATEE 2020-2023 tegevusi nii tootva tööstuse, turismi
kui ka kohaliku toidu valdkondades. Aktiviseeritakse ettevõtlusõppega seotud tegevusi koolides,
korraldatakse ettevõtlikkust arendavaid koolitusi õpilastele ja õppereise õpetajatele. Toetatakse
õpetajate lähetusi ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet arendavatesse koolidesse.

Kodanikuühiskonna arendamine – tegevused jätkuvad samas mahus 2020. aastaga. Viiakse ellu
kodanikuühenduste arenguprogramm. Uudse tegevusena viiakse läbi kohaliku kogukonna
aktiviseerimiseks ideede kogumine ja häkaton.

Turismi valdkonnas jätkuvad lisaks PATEE programmi tegevustele  LEADER turundusprojekti
tegevused. Arendatakse tihedamat koostööd EASga, Lõuna-Eesti maakondadega.

Koostöö jätkamine Lõuna-Eesti maakondadega vastavalt koostöö kokkuleppele, sealhulgas
koordineeritakse valdkonda „Rahvastik, tervis, heaolu“.

Kultuur – jätkatakse maakondlike suurürituste ja tunnustusürituste läbiviimist, osaletakse  Euroopa
kultuuripealinn Tartu 2024 projekti kollaste akende tegevuste ettevalmistustöös, arendatakse
rahvakultuuri koostöös Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega.

Siseturvalisus ja tervisedendus – jätkatakse 2020. aasta tegevusi. Täiendavalt viiakse läbi
maakondlikke elanike kriisideks ettevalmistamise tegevusi, haridusasutustele viiakse läbi praktiline
õppus hädaolukorras toimetulekuks, liikumisharjumuste tekitamiseks toimub kampaania
„Jõgevamaa liigub“.

Viiakse läbi maakonna arengustrateegia seire ja projektitoetuste abil uuringud ja analüüsid
majanduse ja ettevõtluse, liikuvuse ja kliimamuutustega kohanemise valdkondades, mis on
vajalikud maakonna arengukava tegevuskava tõenduspõhiseks täiendamiseks.

Koostöös erinevate ministeeriumitega ja kohalike omavalitsustega viiakse läbi ametnike välitööd 
Jõgeva- ja Järvamaal, mille eesmärgiks on tugevdada sidemeid pealinnast kaugemate regioonide ja
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ministeeriumite vahel, teadvustada Kesk-Eesti probleeme ja sekkumisvajadusi regionaalseks
arenguks. Osaletakse aktiivselt Euroopa Liidu rahastusmeetmete tingimuste väljatöötamisel.

 

Maimu Kelder

Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 73 899 79 247 2

Nõuded ja ettemaksed 48 407 75 633 3

Varud 433 1 363  

Kokku käibevarad 122 739 156 243  

Kokku varad 122 739 156 243  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 32 562 39 968 6

Kokku lühiajalised kohustised 32 562 39 968  

Kokku kohustised 32 562 39 968  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 116 275 100 085  

Aruandeaasta tulem -26 098 16 190  

Kokku netovara 90 177 116 275  

Kokku kohustised ja netovara 122 739 156 243  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 468 544 517 454 8,9

Tulu ettevõtlusest 11 220 10 291 10

Muud tulud 0 400  

Kokku tulud 479 764 528 145  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -63 651 -86 428 11

Jagatud annetused ja toetused -80 287 -94 745 12

Mitmesugused tegevuskulud -149 810 -118 158 13

Tööjõukulud -212 130 -212 641 14

Kokku kulud -505 878 -511 972  

Põhitegevuse tulem -26 114 16 173  

Intressitulud 16 17  

Aruandeaasta tulem -26 098 16 190  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -26 114 16 173  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 27 226 -8 698 3

Varude muutus 930 145  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -7 406 6 728 6

Laekunud intressid 16 17  

Kokku rahavood põhitegevusest -5 348 14 365  

Kokku rahavood -5 348 14 365  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 79 247 64 882 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 348 14 365  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 73 899 79 247 2
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 1 127 98 958 100 085

Aruandeaasta tulem 0 16 190 16 190

Muud muutused

netovaras
-1 127 1 127 0

31.12.2019 0 116 275 116 275

Aruandeaasta tulem 0 -26 098 -26 098

31.12.2020 0 90 177 90 177
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

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

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.

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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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha 99 5

Arvelduskonto 73 800 79 242

Kokku raha 73 899 79 247

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
115 115 4

Muud nõuded 16 16  

Intressinõuded 16 16  

Ettemaksed 446 446  

Tulevaste perioodide

kulud
446 446  

Sihtfinantseerimine 47 830 47 830 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
48 407 48 407  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 6 132 6 132  

Ostjatelt laekumata

arved
6 132 6 132  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
7 261 7 261 4

Muud nõuded 17 17  

Intressinõuded 17 17  

Ettemaksed 122 122  

Tulevaste perioodide

kulud
122 122  

Sihtfinantseerimine 62 101 62 101 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
75 633 75 633  
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 38 0 729

Üksikisiku tulumaks 0 2 142 0 2 931

Sotsiaalmaks 0 4 206 0 5 306

Kohustuslik kogumispension 0 255 0 321

Töötuskindlustusmaksed 0 210 0 338

Ettemaksukonto jääk 115  7 261  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 115 6 851 7 261 9 625

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019

Kasutusrendikulu 3 374 2 814

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2020 31.12.2019

12 kuu jooksul 2 955 2 893

1-5 aasta jooksul 8 975 11 930
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 658 1 658  

Võlad töövõtjatele 21 009 21 009  

Maksuvõlad 6 851 6 851 4

Edasiantav sihtfinansteerimine 2 617 2 617  

Sihtfinantseerimise

tagasimaksekohustused
427 427 8

Kokku võlad ja ettemaksed 32 562 32 562  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 856 1 856  

Võlad töövõtjatele 15 893 15 893  

Maksuvõlad 9 625 9 625 4

Muud võlad 1 651 1 651  

Muud viitvõlad 1 651 1 651  

Edasiantav sihtfinantseerimine 6 515 6 515  

Ette saadud sihtfinantseerimine 4 428 4 428 8

Kokku võlad ja ettemaksed 39 968 39 968  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Töötasude kohustis 8 557 6 911

Puhkusetasude kohustis 6 371 4 407

Deklareerimata maksukohustus 5 812 4 575

Võlad töövõtjatele majanduskulude eest 269 0

Kokku võlad töövõtjatele 21 009 15 893

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)



16

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

Sihtasutus
0 13 000 13 000 0

Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoda
6 810 11 271 10 394 5 933

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 26 800 26 800 0

Sotsiaalministeerium 4 600 23 000 23 000 4 600

Rahandusministeerium 41 298 286 325 272 685 27 658

Siseministeerium 0 17 250 17 250 0

Maaeluministeerium 0 13 157 8 729 0 4 428

PRIA 4 536 4 536 4 722 4 722

MTÜ Maakondlikud

Arenduskeskused
0 69 175 88 363 19 188

Jõgeva Vallavalitsus 5 310 14 511 9 201 0

Mustvee Vallavalitsus 0 4 375 4 375 0

Põltsamaa Vallavalitsus 0 14 495 14 495 0

VIDZEMES

PLANOSANAS

REGIONS

0 3 524 3 524 0

Laulu-ja Tantsupeo SA 0 20 916 20 916 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

62 554 522 335 517 454 62 101 4 428

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

62 554 522 335 517 454 62 101 4 428
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

Sihtasutus
0 13 000 13 000 0

Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoda
5 933 8 541 2 608 0

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 27 250 27 250 0

Sotsiaalministeerium 4 600 25 300 23 000 2 300

Rahandusministeerium 27 658 4 428 278 548 292 000 37 108 427

Siseministeerium 0 11 500 11 500 0

PRIA 4 722 6 425 10 125 8 422

MTÜ Maakondlikud

Arenduskeskused
19 188 106 146 86 958 0

Mustvee Vallavalitsus 0 2 103 2 103 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

62 101 4 428 478 813 468 544 47 830 427

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

62 101 4 428 478 813 468 544 47 830 427

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 468 544 517 454 8

Kokku annetused ja toetused 468 544 517 454 8

sh eraldis riigieelarvest 180 717 196 833  

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 2 103 9 201  

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Tulu kaupade müügist 167 342

Koolitusteenused 7 542 3 101

Muud teenused 3 511 6 848

Kokku tulu ettevõtlusest 11 220 10 291
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Koolituskulud 27 268 25 318

Info-ja PR kulud 362 12 526

Ürituste ja näituste korraldamise kulud 36 021 48 584

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
63 651 86 428

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Mittetulundusühingud 62 191 68 904

Jõgevamaa Koostöökoda 10 696 17 817

Kohalikud omavalitsused 7 400 8 024

Kokku jagatud annetused ja toetused 80 287 94 745

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 12 613 9 853

Energia 1 820 2 205

Elektrienergia 318 869

Soojusenergia 527 931

Kütus 975 405

Mitmesugused bürookulud 5 275 5 397

Lähetuskulud 2 490 4 880

Koolituskulud 8 377 8 336

Riiklikud ja kohalikud maksud 907 4 521

Transpordikulud 12 228 13 546

Info-ja PR kulud 28 409 18 473

Muud 77 691 50 947

Kokku mitmesugused tegevuskulud 149 810 118 158
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 158 719 159 087

Sotsiaalmaksud 53 411 53 554

Kokku tööjõukulud 212 130 212 641

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 7

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 6 133 1 745

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

6 503 920 29 258 3 914

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 24 000 21 665



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2021

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (registrikood: 90013265) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande

andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAIMU KELDER Juhatuse liige 03.05.2021



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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 67,55 tuhat

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

samalaadse märkuse tulude periodiseerimise osas ka eelneva majandusaasta aastaaruande juurde summas 69,98 tuhat eurot.

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) (sh

sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 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, 51003
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (registrikood: 90013265) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele

lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TOIVO ALAJÕE Vandeaudiitor 03.05.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Nõupidamiste ja messide korraldamine 82301 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5162337

E-posti aadress info@jaek.ee


