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Tegevusaruanne

 MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool on kasumitaotluseta jalgpalli arendamisega tegelev ja jalgpalli
huvilisi koondav klubiline organisatsioon. Jalgpallikool on loodud põhikirja alusel tegutsemiseks ja
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikooli põhikirjalisteks eesmärkideks on:

• Jalgpallialase koolituse läbiviimne

• Jalgpalliharrastajate noorte ühendamine jalgpalli arendamiseks ja propageerimiseks

• Jalgpallivõistluste ja muude jalgpalliga seotud ürituste korraldamine ja tervislike eluviiside
propageerimine

• Treeninglaagrite, õppeseminaride, kursuste korraldamine jalgpallurite taseme tõstmise eesmärgil

• Noorte andekate pallurite valik ja neile suuremate arenguvõimaluste pakkumine vabariigi suuremates
klubides kui ka välismaal

Jalgpallikooli sotsiaalne tähtsus on oluline, kuna sisustatakse noorte vaba aega, kutsutakse neid üles
tegutsema täisväärtuslikumalt, vähendades sellega noorte kalduvust narkomaaniale ja kuritegevusele.

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikoolis treenivate noorte treeningkeskusteks on Kotka Staadion ja A. Le Coq
Arena. Noormängijate arv iga aasta kasvab ning 2019.aasta lõpuks ületas laste arv 900. piiri. Seisuga
01.01.2020 on noormängijate (5a - 19a) arv 908. Noorte treeninggruppide arv on 45, millest poiste
gruppe on 40 ja tüdrukute gruppe 5. 2020.aastal Noorte MV osalevate noortevõiskondade arv on 38 ja
RL osalevate noortevõiskondade arv on 2.

2020. aastal jätkame treenerite koolitamist. Toimuvad igakuised kohtumised, kus minnakse veel rohkem
süvitsi noorte arendamisega. Jätkuvalt plaanime suurendada ka treenivate laste arvu ning otsime
võimalusi uute treeningkeskuste leidmiseks.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 30 ning nende töötasu moodustas 376 446 eurot bruto.

Juhatuse liikmetele aruandeperioodil tasu ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud ja nende arvestusmetoodikad:

 2019 2018

Maksevõime üldine
tase

1,01 0,66

Maksevalmiduse
kordaja

0,53 0,43

Võlakordaja 0,04 0,03

Maksevõime üldine tase = käibevarad / lühiajalised kohustused
Maksevalmiduse kordaja = raha ja väärtpaberid / lühiajalised kohustused
Võlakordaja = kohustused / varad
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 43 087 27 289 2

Nõuded ja ettemaksed 39 177 14 447 3

Kokku käibevarad 82 264 41 736  

Põhivarad    

Kinnisvarainvesteeringud 2 000 000 2 000 000 5

Kokku põhivarad 2 000 000 2 000 000  

Kokku varad 2 082 264 2 041 736  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 81 661 63 420 7

Kokku lühiajalised kohustised 81 661 63 420  

Kokku kohustised 81 661 63 420  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 978 316 1 723 860  

Aruandeaasta tulem 22 287 254 456  

Kokku netovara 2 000 603 1 978 316  

Kokku kohustised ja netovara 2 082 264 2 041 736  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 365 391 637 062 9

Annetused ja toetused 423 450 396 804 10

Tulu ettevõtlusest 6 186 1 634 11

Kokku tulud 795 027 1 035 500  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -259 196 -313 441 12

Tööjõukulud -513 549 -467 606 13

Kokku kulud -772 745 -781 047  

Põhitegevuse tulem 22 282 254 453  

Intressitulud 5 3  

Aruandeaasta tulem 22 287 254 456  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 22 282 254 453  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -24 730 62 372 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 18 241 -293 746 7

Laekunud intressid 5 3  

Kokku rahavood põhitegevusest 15 798 23 082  

Kokku rahavood 15 798 23 082  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 27 289 4 207 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 15 798 23 082  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 43 087 27 289 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 1 723 860 1 723 860

Aruandeaasta tulem 254 456 254 456

31.12.2018 1 978 316 1 978 316

Aruandeaasta tulem 22 287 22 287

31.12.2019 2 000 603 2 000 603
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab

käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend).

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt, nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni

3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja

finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti panga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena

kajastatakse väärtpaberid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse

õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav,

kajastatakse soetusmaksumuses.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse

iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõte hoiab omanikuna renditulu teenimise või

turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi.

Kinnisvaraobjekti soetamisega otseselt seotud kulutusteks on  notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma

milleta ei oleks ostutehing saanud aset leida. 

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata  mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse õiglase

väärtuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt  hinnata mõistliku kulu ja pingutusega,

kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. 

Kui kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglast väärtust ei ole enam võimalik  usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastab ettevõte

seda objekti soetusmaksumuse meetodil kuni õiglast väärtust on taas võimalik usaldusväärselt hinnata. Objekti bilansiline

väärtus ümberklassifitseerimise hetkel 

saab tema soetusmaksumuseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. 

Materiaalse põhivara amortiseerumisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile
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eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    640

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Mitte sihtotstarbelisi annetusi ja

toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat

kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid

ei täideta, on praktiliselt olematu.

Tulud

Juhul kui mittetulundusühing ei kanna teenuste ja maksete vahendamisega kaasnevaid riske ega hüvesid ei kajastata mittetulundusühing

makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja

kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulu kaupade ostust kajastatakse makstud või tulevikus makstava tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Kulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale ning tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav. Kulu teenuse ostust kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

a. asutajaid ja liikmeid;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Mängijate soetamisega seonduvaid kulusid ei kapitaliseerita.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Kassa 4 7

Arvelduskontod 43 083 8 224

Raha teel 0 19 058

Kokku raha 43 087 27 289
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 4 890 4 890  

Ostjatelt laekumata

arved
6 205 6 205  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-1 315 -1 315  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
21 319 21 319 4

Ettemaksed 1 625 1 625  

Muud makstud

ettemaksed
1 625 1 625  

Nõuded noorliikmete vastu 11 343 11 343  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
39 177 39 177  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 7 103 7 103  

Ostjatelt laekumata

arved
8 293 8 293  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-1 190 -1 190  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 214 1 214 4

Nõuded noorliikmete vastu 6 130 6 130  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
14 447 14 447  

Nõuded mängijate üleminekutega seoses puuduvad.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 4 794 3 845

Sotsiaalmaks 12 185 10 557

Kohustuslik kogumispension 634 550

Töötuskindlustusmaksed 849 750

Ettemaksukonto jääk 21 319  1 214  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 21 319 18 462 1 214 15 702
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

  Kokku

Maa

31.12.2017  

Soetusmaksumus 2 000 000 2 000 000

Jääkmaksumus 2 000 000 2 000 000

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 2 000 000 2 000 000

Jääkmaksumus 2 000 000 2 000 000

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 2 000 000 2 000 000

Jääkmaksumus 2 000 000 2 000 000

Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud soetusmaksumuse meetodil kuna juhatuse hinnangul õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt

hinnata mõistliku kulu ja pingutusega.
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2017  

Soetusmaksumus 1 022 1 022

Akumuleeritud kulum -1 022 -1 022

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 022 1 022

Akumuleeritud kulum -1 022 -1 022

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 022 1 022

Akumuleeritud kulum -1 022 -1 022

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 281 2 281  

Võlad töövõtjatele 47 631 47 631 8

Maksuvõlad 18 462 18 462 4

Muud võlad 13 287 13 287  

Muud viitvõlad 13 287 13 287  

Kokku võlad ja ettemaksed 81 661 81 661  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 500 500  

Võlad töövõtjatele 36 597 36 597 8

Maksuvõlad 15 702 15 702 4

Muud võlad 9 477 9 477  

Muud viitvõlad 9 477 9 477  

Saadud ettemaksed 1 144 1 144  

Muud saadud ettemaksed 1 144 1 144  

Kokku võlad ja ettemaksed 63 420 63 420  
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Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Puhkusetasude kohustis 14 489 9 094

UEFA litsentsiga töötajad (v.a mängijad) 21 521 16 475

UEFA litsentsita töötajad 11 621 11 028

Kokku võlad töövõtjatele 47 631 36 597

Võlad töövõtjatele neto summas:

2019a

UEFA litsentsiga töötajad (v.a mängijad) 17 360 eur.

UEFA litsentsita töötajad 10 221 eur.

2018a

UEFA litsentsiga töötajad (v.a mängijad) 13 548eur.

UEFA litsentsita töötajad 9 793eur.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud emaklubidelt 0 303 812

Liikmemaksud noorliikmetelt 342 552 314 565

Liikmemaksud turniiridelt 22 839 18 685

Kokku liikmetelt saadud tasud 365 391 637 062

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

EJL toetused 8 618 8 205

Riigi ja/või kohaliku omavalitsuse toetused 366 202 341 145

UEFA solidaarsus- ja auhinnaraha 48 630 47 454

Kokku annetused ja toetused 423 450 396 804
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Teenuste müük 6 186 1 634

Kokku tulu ettevõtlusest 6 186 1 634

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 1 883 1 240

Lähetuskulud 967 2 610

Koolituskulud 3 430 5 521

Riiklikud ja kohalikud maksud 73 73

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 125 1 190

Mängude ja treeningute kulud 52 218 56 477

Liikmemaks emaklubile 200 000 241 620

Muud 500 4 710

Kokku mitmesugused tegevuskulud 259 196 313 441

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Sotsiaalmaksud 131 708 118 901

Litsenseerimise kriteeriumites nõutud personali palgakulu 313 553 270 210

Muu personali palgakulu 62 893 73 831

Puhkusereservi muutus 5 395 4 664

Kokku tööjõukulud 513 549 467 606

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 30 32

Töölepingu alusel töötavate isikute arv 41.

2019.a.:

Litsentseerimise kriteeriumites nõutud personali töötasudelt maksude kulu 110 288 eur

Muu personali töötasudelt maksude kulu 21 420 eur.

2018.a.:

Litsentseerimise kriteeriumites nõutud personali töötasudelt maksude kulu 92 551 eur

Muu personali töötasudelt maksude kulu 26 350 eur.
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Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus JALGPALLIKLUBI FCF

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 12 12

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 1 876 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

2 150 56 1 435 500

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

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

7 579 2 200 10 486 1 888

Jalgpalliklubile FCF makstud liikmemaksuks oli 200 000 EUR (2018.a. 241 620 EUR).

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruandeperioodil tasusid ja muud olulisi soodustusi arvestatud ei ole.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning tulemiaruannet, rahavoogude

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

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga

(Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme

hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta

aru anda.

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

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti 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/

Helje Kõuts

Vandeaudiitori number 647

Brokerman Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 268

Näituse tn 31, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50409

24.03.2020
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Spordiklubide tegevus 93121 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6279940

Faks +372 6279941

E-posti aadress keidi@fcflora.ee


