SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANDE projekt
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele
Aruanne raamatupidamisaruannete kohta
Oleme üle vaadanud MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu raamatupidamise
aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019, nimetatud kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste
aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 7 kuni 20.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja
esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise
aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud
väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta.
Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude rahvusvahelise standardiga
(ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise
teenus. ISRE (Eesti) 2400(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta,
kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud
kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt
oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga
(muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus viiakse läbi
protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele
isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride
rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud
protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid
uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel
kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga.
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Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta
Tulenevalt Maaeluministeeriumi määruse nr.11 23.10.2015 "Kohaliku tegevusgrupi
toetus ja LEADER-projektitoetus" §16,17,18,25 nõuetele kajastab 2019.a. aruanne
tekkepõhiseid tulusid summas 185 342 eurot. Kulude kohta on esitatud samas
summas ka maksetaotlusi.Seisuga 31.12.2019.a. on tekkepõhiselt laekumata toetusi
summas 46 099 eurot.
PRIA toetustele lisandusid omavahendite tulud liikmemaksudest summas 13 071
eurot. PRIA projektide otsesed kulud moodustasid 167 781 eurot ja omavahenditest
kulud summas 17 474 eurot. Tulem PRIA LEADER programmi raames tegevusest
moodustas summas 17 561 eurot ja omavahenditest tulem summas -4 399 eurot.
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