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Tegevusaruanne

Pärnu, 16. aprill 2019 

 

Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) ühines Sihtasutusega Pärnumaa 

Arenduskeskus (SAPA) 03.01.2018 sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemisotsus võeti vastu 

04.01.2018. 

Sihtasutus PÄRNUMAA TURISM ühines Sihtasutusega Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) 

27.04.2018 sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemisotsus võeti vastu 21.05.2018. 

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud 

arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust ja 

turismi, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Edendab 

rahvatervist ja siseturvalisust, rahvusvahelisi suhteid ning viib ellu maakonnaüleseid 

projekte. 

Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku (MAK). 

Koostöös maakonna, riigi ning rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega rakendame oma 

teadmisi ja kogemusi maakonna tasakaalustatud arenguks. 

Oleme arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eestvedajaks ja peamiseks elluviijaks. 

Sihtasutuse tegevuse üldiseks eesmärgiks on Pärnumaa elanike heaolule ja sotsiaalsele sidususele, 

majanduse konkurentsivõimele ja kestlikule arengule aktiivne kaasaaitamine ning selleks vajalike 

tegevuste algatamine ja elluviimine. Sihtasutuse konkreetseteks eesmärkideks on Pärnumaa 

arenguga seotud tegevuste elluviimine, regionaalarengu- ja planeerimisalaste ülesannete täitmine, 

ettevõtluse, kohaturunduse ja kodanikuühiskonna arengule kaasaaitamine ning hariduse, sotsiaali, 

kultuuri, spordi, rahvatervise ja turvalisuse valdkondades maakondliku koostöö võimestamine, 

siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ning nendega seotud teavitustegevuse 

maakondlik korraldamine ja elluviimine. 

 

SAPA nõukogu ja juhatus 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu on 6-liikmeline. 

Nõukoguesimees: 

Mikk Pikkmets – Lääneranna vallavanem 

Nõukogu liikmed: 

RainerAavik – Pärnu abilinnapea 

Marko Šorin – Pärnu abilinnapea 

Meelis Kukk – Pärnu abilinnapea 

Lauri Luur – Tori vallavanem 

Ülle Vapper – Põhja- Pärnumaa valla vallavolikogu esimees 

 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Teet Kurs`i volitused lõppesid 05.05.2018. 

Nõukogu 03.04.2018 elektroonilise hääletusprotokolli otsuse alusel pikendati juhatuse liikme Teet 

Kursi juhatuse liikme lepingut kuni 05.06.2018. 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse nõukogu koosoleku 29.03.2018 elektroonilise hääletusprotokolli 

otsuse alusel valiti uueks juhatuse liikmeks Indrek Klaassen, kellega 02.05.2018 sõlmiti kolme 

aastane juhatuse liikme leping. 

 

SA Pärnumaa Arenduskeskuse töötajad: 

1. noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht 

2. projektijuht ja nõustaja 

3. ettevõtluskonsultant (alustavad ettevõtjad) 

4. ettevõtlus- ja ekspordi konsultant 

5. mittetulundusühenduste konsultant 

6. büroojuht 

7. raamatupidaja-finantsjuht 

8. turismimajanduse koordinaator (alates 21.05.2018) 

9. väliskoostöö spetsialist (alates 01.03.2018) 

10. rahvatervise ja turvalisuse spetsialist (alates 20.04.2018) 

11. turundusjuht (alates 15.08.2018) 

12. maakonna arendusjuht (alates 20.04.2018) 

13. infospetsialist - SA Pärnumaa Turism üle toodud töötaja 

14. infospetsialist - SA Pärnumaa Turism üle toodud töötaja 

 

SA Pärnumaa Arenduskeskus koostöö- ja arendustegevused
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SA Pärnumaa Arenduskeskus peamised lepingulised koostööpartnerid 2018.a olid Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus (EAS), Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Pärnumaa Omavalitsuste 

Liit (POL), Pärnu Linnavalitsus (PLV), Rahandusministeerium, Põllumajandusministeerium, 

Euroopa Komisjon, ERDF Eesti-Läti Programm. Tegevuste oluliseks finantseerijaks on EAS, 

moodustades kogu finantseerimisest 35%. POL osa on 31%, PLV osa on 8%, 

Rahandusministeeriumi osa 7%, Põllumajandusministeeriumi osa 3%, Euroopa Komisjoni osa 

3%, ERDF osa 6%, KÜSK osa on 3%, ühekordsed sihtfinantseerimised moodustavad 4% 

kogufinantseerimisest. 

 

Majandusaasta tulemus

• Tulud 668 401 eurot

• Kulud 745 754 eurot

Aruandeperioodi tegevustulem – 75 172 eurot, mille üheks põhjuseks on ühinemine PEAKi ja 

SAPTiga. Töötajate koguarv kasvas kaks korda võrreldes 2017 PEAK aastaga ning kõiki vajalike 

ühinemistega seotud kulusid ei osatud ette näha. Vajadus oli suurema kontori järele, seetõttu koliti 

Akadeemi 2. Ülekulud jagunesid 44 058 eurot personalile, 22 245 eurot üldistele kuludele, 8 868 eurot turismi osa üldkuludele. 

Keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale oli 2018. aastal 14. 

 

Jätkatakse valdkonna-põhise tööjaotusega organisatsiooni tegevuses ja ülesehituses. 

Tööülesanded on jaotunud kümnest erinevast valdkonnast lähtudes sh. SAPA juhtimine ja 

admisnistreerimine. 

Olulisemaks tegevuseks oli 2018 aastal maakonna ja omavalitsuste reformimise järgselt ühendada 

arenduskeskusega Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning SA Pärnumaa Turism selliselt, et 

rahastatavad ja planeeritud tegevused jätkuksid ning säilitatakse väljaarendatud tegevusvõimekus 

ja kompetentsid. 

Koostati uus Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ koos tegevuskavaga 

( https://parnumaa.ee/parnumaa-arengustrateegia-2035/ ). 

 

2018 aasta tegevustulemused on lisatud. 

Lisa SA Pärnumaa Arenduskeskus 2018 aasta majandusaasta aruande juurde 

Tegevustulemuste ülevaade 2018. a 

 

Maakonna arendamine (alates aprill 2018) 

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ ja selle tegevuskava 2019-23(25) koostamine, 

avalikustamine ja heakskiitmine kõikides volikogudes. Jõustumine 01.01.2019 

- Koostamisse panustas üle 200 inimese ja organisatsiooni; seminarid Saulepas 09.05, Kaismal 

11.06, Lepaninal 29-30.08, ettevõtjate ja turismiasjaliste teemapäevad, töö POL-i komisjonides ja 

partnerite kaasamine; 

- Ideekorje kõikides KOVides 11.05-04.06, avalikud arutelud 02.10-15.10, heakskiit volikogudes 

15.11-20.12.18; 

- Kokkuleppe allkirjastamine omavalitsusjuhtide ja partnerite vahel 15.01.2019 

Arengufoorum „Kas lootusrikas tulevik või parem eilne?“ korraldamine 21.11.2018 

 

Kodanikuühiskonna arendamine 2018 

Nõustamisi 109, kliente 66. 

Nõustatud projektitaotlusi 25, rahastuse saanud projektide maht 67 000 €. 

Infopäevi ja seminare korraldatud 20, osalejaid ca 470. 

Koolitusi MTÜ juhtidele korraldatud 5, osalejaid 65. 

KOP menetleja tegevused: 

Korraldatud 2 info- ja koolituspäeva ning 2 hindamiskomisjoni koosolekut. 

KOP taotluste menetlemine (kevadel 41 ja sügisel 40). 

 

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine 2018 

58 sündmust, 2314 osalejat. 

39 mini- ja õpilasfirmat, Pärnumaa 3. kohal Eestis (Harju- ja Tartumaa järel), õpilasi toetamas 18 

ettevõtjast mentorit. 

12 haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ liitunud kooli (Pärnumaa 3. kohal Eestis Ida- ja Lääne 

Virumaa järel), 3 kooli saavutanud baastaseme 

Üle-eestiline koolinoorte äriideede konkurss „Bright Minds“, 94 õpilast, 26 äriideed, 1. koht 

Pärnumaale (kolmas aasta järjest). 

 

Ettevõtlusnädal 2018 korraldamine: 

36 sündmust (Pärnumaa 3. kohal Eestis Tartu ja Ida-Virumaa järel), 2012 osalejat.
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Alustavate ettevõtjate nõustamine 2018 

AEV nõustamine – 463 nõustamiskorda 2018 a jooksul. 

MAK nõustamise abil valminud ja Töötukassa poolt rahastatud äriprojekte 27. 

Starditoetused – toetust sai 10 ettevõtet (2017 aastal 4 ettevõtet). 

Ettevõtluse baaskoolitused – 2 koolitust, kokku 33 osalejat. 

Pärnumaa mentorklubi – osales 9 mentiid, 6 mentorit, tagasiside 9,4 (10-pallisel skaalal). 

Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator – 6 inkubanti, sh Apocalypto Kids, kes saavutas Euroopa suurimal 

lasteriiete messil Pitti Bimbo parima uue kaubamärgi auhinna; Tami Automatics sai tellimuse 

T1Mall`ilt roheseina tegemiseks. 

Pärnumaa naisettevõtjate projekt – läbi viidud 5 üritust, 1 koolitus (teenusedisain) ja 2 reisi (Läti 

ja Põhja-Pärnumaa), 2018 liitus naisettevõtjate võrgustikuga 151 naist, kokku võrgustikus 355 

ettevõtlikku naist. 

Ettevõtluspäev (11.09.18) – osales 120 ettevõtjat ja ettevõtlusest huvitatut üle Pärnumaa. 

Arendatud aktiivselt koostöövõimekust Lätiga (projektid Brave Idea ja Garden Pearls; koostöö 

naisettevõtjate organisatsiooniga Liedere). 

Arenduskeskuse poolt esitatud ettevõtted said auhinnatud EVEA poolt. Sh parim naisettevõtja on 

Pärnumaalt Merle Laidro (Edelstein OÜ), aasta pereettevõte on Matogard OÜ. 

EVEA poolt nomineeriti Pärnumaa Arenduskeskuse naisettevõtjate projekt Koostööveduri 

auhinnale. 

 

Ettevõtluse ja ekspordi arendamine 2018 

219 kliendisuhtlust. 

3 äridelegatsiooni visiidid Pärnumaa ettevõtetesse rahvusvaheliste koostöösuhete arendamiseks. 

3 ekspordi- ja ettevõtlusega seotud infopäeva korraldamine. 

Pärnumaa ettevõtluskonkursi žürii tegevuse juhtimine. 

Maakondlike digitaliseerimise ja personalijuhtimise digiauditite protsessi käivitamine Pärnumaal. 

„Arengustrateegia Pärnumaa 2035+“ strateegia töörühma töös osalemine. 

Arengustrateegia tegevuskava 2019-2023 teadmistepõhise majanduse ja ettevõtluse 

läbimurdesuuna teemarühma juhtimine. 

 

Rahvatervise ja turvalisuse arendamine 2018 

Käivitus turvalisuse komisjoni ja alakomisjonide töö – rahvatervisekomisjon, liikluskomisjon, 

turvalisuse projektide hindamiskomisjon. Võrgustikupõhine koostöö liikmete vahel väga hea. 

Koostööpäevad „Terve ja turvaline kodukant“ kõigis KOV-des. Paikkonna turvalisuse 

probleemide kaardistus sisendi saamiseks maakonna arengustrateegiasse ja edasiseks 

võrgustikupõhiseks koostööks. 

Maakondadeülene koostööseminar Pärnu, Harju, Rapla ja Järva turvalisuse nõukoguga. Info 

vahetamine, heade praktikate jagamine, koostöövõimaluste kaardistamine 2019. aastaks. 

Ühisseminaride fookusteemad 2019 : 1. Elanikkonnakaitse alaste teadmiste suurendamine ja KOV 

ülesannetest ülevaate saamine - aprill 2019 Harjumaal; 2. Eesti valdkonnaülese ennetuse 

kontseptsioon - noortele suunatud uimastiennetuse programmide teadvustamine, ning nende 

väljundid ja võimalused kohalikul tasandil – oktoober 2019 Raplamaal. 

Tervise ja heaoluprofiili ja tegevuskava uuendamine 2018 – 2023. 

Alustati Pärnumaa ajaloos esmakordselt uuringut Pärnumaa kergliiklusteede, terviseradade ja 

välispordisaalide kasutuse kohta koosöös POL -i, SA PA, Pärnumaa Spordiliit ja TÜ Pärnu 

kolledžiga. 

Terviseteadlikkust tõstva projektivooru "Suhkur -sõber või vaenlane„ korraldamine. Jaotati 8360 

eurot. Laekus 32 projekti, millest rahastati 20; 

Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide (TEL/TEK) tegevuse aktiviseerimine. Vajalik 

laiendada Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku. Pärnumaal on võrgustikuga liitunud 

vaid 12 organisatsiooni/ettevõtet. 

SA Pärnumaa Arenduskeskus aktiivne osalus Pärnumaa Maitsete aasta meeskonnas kohaliku 

toidukultuuri tutvustamiseks ja terviseedenduslik töö kohaliku toidu tarbimiseks. Koostöö ja 

koolitused Pärnu LV-ga „Kohalik tervislik toit lasteaedades toidulaule“. 

 

Väliskoostöö arendamine 2018 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis koostööprojektid 2018: 

Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administrations „Inclusive education“ 

kirjutamine; 

Põhjala kirjanduse nädal korraldamine; 

Nordic Writers Crossing Borders programm, kirjanike külastused + CAMP ettevalmistus 

(15.-17.08 Kihnus Põhjala esindustega); 

Taani fotokunstniku näitus Pärnus. 

Koostöö arendamine Norra sõprusmaakonna Buskerud´ga: 
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Roger Ryberg vapimärgi omistamine; 

Buskerudi delegatsioon Pärnumaal 22.-24.02, 14.-17.06 ja 22.-23.11. 

CPMR poliitbüroo konverentsi tehniline korraldus; 

Türgi nädala korraldus; 

UK saatkonna ürituste korraldamine. 

Europe Direct teabekeskus Pärnumaal: kokku 32 üritust ja 2341 osalejat: 

Eriprojekt „Cross-border programme“; 

„Testing panel“; 

Seminarid ja õppereisid erinevatele sihtgruppidele; 

Tegevused noortega (sh KEAT laager); 

Väärikate ülikool; 

EL koostööprojektid. 

 

Indrek Klaassen

SA Pärnumaa Arenduskeskus juhataja
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 29.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 27 785 0  

Nõuded ja ettemaksed 175 510 0 2 3

Varud 1 801 0  

Kokku käibevarad 205 096 0  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 34 300 0  

Kokku põhivarad 34 300 0  

Kokku varad 239 396 0  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 39 134 0 3 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 92 660 0 5

Kokku lühiajalised kohustised 131 794 0  

Kokku kohustised 131 794 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 182 774 0  

Aruandeaasta tulem -75 172 0  

Kokku netovara 107 602 0  

Kokku kohustised ja netovara 239 396 0  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 29.12.2017 -

31.12.2018

Lisa nr

Tulud   

Annetused ja toetused 649 246 5

Muud tulud 19 155  

Kokku tulud 668 401  

Kulud   

Jagatud annetused ja toetused -128 001 6

Mitmesugused tegevuskulud -290 560 7

Tööjõukulud -319 174 8

Muud kulud -8 020  

Kokku kulud -745 755  

Põhitegevuse tulem -77 354  

Intressitulud 2 182  

Aruandeaasta tulem -75 172  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 29.12.2017 -

31.12.2018

Rahavood põhitegevusest  

Laekunud annetused ja toetused 583 503

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 28 522

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -128 001

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -353 150

Väljamaksed töötajatele -299 983

Laekunud intressid 18

Muud rahavood põhitegevusest 170 653

Kokku rahavood põhitegevusest 1 562

Rahavood investeerimistegevusest  

Antud laenude tagasimaksed 23 819

Laekunud intressid 2 404

Kokku rahavood investeerimistegevusest 26 223

Kokku rahavood 27 785

Raha ja raha ekvivalentide muutus 27 785

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 27 785
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem -75 172 -75 172

Muud muutused

netovaras
182 774 182 774

31.12.2018 107 602 107 602
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Pärnumaa Arenduskeskus on koostanud 2018. a raamatupidamise  aastaaruande vastavalt Raamatupidamiseseaduse § 17-le ja on

kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja vastavuses Raamatupidamise

Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, kui see

on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhmõtetes. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist

Majandusaasta on 29.12.2017 - 31.12.2018

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruanne on

koostatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all kajastatakse nõudeid ostjate vastu, ettemakseid teenuste eest ja muud tulevaste perioodide kulud.

Ostjate laekumata arvete laekumise tõenäosuse hindamisel on käsitletud iga üksikut nõuet eraldi. Lootusetud nõuded on kulusse kantud.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

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

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi

kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil.

Tulud

Tulude arvestusel lähtutakse nende tekkimise ajast. Juhul kui teenus saadakse või osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtutakse valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse siis, kui tema laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulude arvestusel lähtutakse nende tekkimise ajast.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende isikute lähedasi perekonnaliikmeid ja

nende kontrollitavaidmvõi nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 3 578 3 578  

Ostjatelt laekumata

arved
3 578 3 578  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
21 354 21 354 3

Muud nõuded 149 404 149 404  

Viitlaekumised 149 404 149 404 5

Ettemaksed 1 174 1 174  

Tulevaste perioodide

kulud
1 174 1 174  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
175 510 175 510  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 282

Käibemaks 2 080

Üksikisiku tulumaks 6 968

Sotsiaalmaks 12 590

Kohustuslik kogumispension 657

Töötuskindlustusmaksed 843

Intress 2

Ettemaksukonto jääk 21 354  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 21 354 23 422

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 9 469 9 469  

Võlad töövõtjatele 6 243 6 243  

Maksuvõlad 23 422 23 422 3

Kokku võlad ja ettemaksed 39 134 39 134  
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 151 688 -238 659 -86 971

PÄrnumaa Omavalitsuste Liit 239 530 -205 537 33 993

Pärnu Linnavalitsus 112 180 -869 -55 057 56 254

Kodanike Ühenduste Sihtkapital 23 898 -23 898

Euroopa Komisjon 15 361 -21 945 -6 584

Põllumajandusministeerium 18 079 -18 079

ERDF (Eesti-Läti Programm) 18 215 -37 723 -19 508

Rahandusministeerium 38 894 -869 -46 000 -7 975

Muud mitmesugused 4 761 -2 348 2 413

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
622 606 -1 738 -649 246 -28 378

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
622 606 -1 738 -649 246 -28 378

Lisaks nõue Lääne-Eesti Turism SA vastu 28366 eurot, seisuga 31.12.2018

Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 29.12.2017 -

31.12.2018

Noore spetsialisti toetus 19 125

Lääne-Eesti Turism SA, EST-LAT

projektide omafinantseering
12 341

PATEE projekti tegevuste vahendamine 6 794

Forwardspace MTÜ tegevuse toetamine 15 000

KOP toetused 74 741

Kokku jagatud annetused ja toetused 128 001
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 29.12.2017 -

31.12.2018

Üür ja rent 26 801

Energia 4 205

Elektrienergia 3 549

Soojusenergia 656

Veevarustusteenused 180

Mitmesugused bürookulud 11 976

Uurimis- ja arengukulud 4 523

Lähetuskulud 7 988

Koolituskulud 8 143

Riiklikud ja kohalikud maksud 90

Side, post, pangateenus 4 926

vastuvõtukulud 2 531

juriidilised- ja personaliteenused 8 695

sõidukulud 6 891

IT ja tarkvaraga seotud kulud 28 643

väikevahendid 14 258

tervishoiukulud 539

ürituste kulud 103 105

Muud 57 066

Kokku mitmesugused tegevuskulud 290 560

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 29.12.2017 -

31.12.2018

Palgakulu 237 061

Sotsiaalmaksud 80 190

Muud 1 923

Kokku tööjõukulud 319 174

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
168 353

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 14
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 29.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018

Kohustised

Asutajad ja liikmed 98

Ostud ja müügid

 29.12.2017 - 31.12.2018

Ostud Müügid

Pärnu Linnavalitsus 3 050 893

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 430 1 332

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 29.12.2017 -

31.12.2018

29.12.2017 -

29.12.2017

Arvestatud tasu 21 335 0
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus nõukogule

Märkusega arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (sihtasutus) 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 sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta tulemit ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Märkusega arvamuse alus

Sihtasutuse bilansis seisuga 31.12.2018 on kajastatud väljaminekud lõpetamata projektile summas 34,3 tuhat eurot. Nimetatud projekti jätkumise osas esineb oluline ebakindlus.

Nimetatud poolelioleva projekti kulude allahindluse korral väheneksid sihtasutuse varad ja suureneks aruandeaasta kahjum vastavalt 34,3 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 sihtasutusest 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, 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 sihtasutuse 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 sihtasutuse likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad sihtasutuse 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

sihtasutuse 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 sihtasutuse 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 sihtasutuse 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/

Krista Lehtsalu

Vandeaudiitori number 279

Osaühing Infora

Audiitorettevõtja tegevusloa number 51

Tallinna tn 19/21, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71013

22.04.2019
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