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Tegevusaruanne
SA DHARMA asutati Urmas Sõõrumaa poolt novembris 2001 sihtkapitaliga 1 000 000 krooni.
SA DHARMA põhikirjaliseks eesmärgiks on heategevuslik kultuuri, hariduse, spordi ja muude abivajajate toetamine avalikes
huvides.
SA DHARMA on kantud Vabariigi Valitsuse korraldusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Sihtkapital on suurenenud 2006 aastal 500 000 krooni, kui asutati Luiga Fond.
Luiga fond mille eesmärgks on hoida mälestust Georg Eduard Luiga ja Juhan Luiga elutööst ning edendada rahva vaimse tervise ja
meedia eetikaga seotud valdkondi. Allfondi kasutamiseks on kinnitatud statuut.
2007 aastal suurenes sihtkapital veel 1 000 000.- krooni võrra, kui asutati Sveni ja Indreku fond, mille eesmärgiks on aidata kaasa
erivajadustega laste paremale toimetulemisele ühiskonnas. Allfondi kasutamiseks on kinnitatud statuut.
2009 aastal vähenes allfondi põhikapital 500 000.- krooni seoses Sven Maanurme taotlusega ja selle rahuldamisega SA Dharma
juhatuse poolt.
SA Dharma jätkas 2009.aastal oma tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmisel, milleks on heategevuslik abivajajate toetamine
avalikes huvides.
2009. aastal koguti annetusi ja saadi projektitoetusi summas 2 886 794 krooni mida kasutati alljärgnevalt :
1.Lasterikaste perede toetamiseks summas 505 835 krooni
■■■■■■■■■■ 53 lasterikkale perele maksti igakuulist elektriarve tasumise toetust
■■■■■■■■■■ Toetati peresid kriisisituatsioonist ülesaamiseks: elektrisüsteemi väljaehitamine, pliidi ja ahju ehitamine,
katuse ehitamine jne.
■■■■■■■■■■ 16-st lasterikkast perest pärit üliõpilasele maksti stipendiumi
■■■■■■■■■■ Laekvere lasterikkad pered käisid Megzonis ja Tallinna Loomaaias, Viljandimaa laserikkad pered
Meresafaril
2.

Erivajadustega laste toetamiseks summas 186 231 krooni
■■■■■■■■■ Puuetega laste treeninglaagrite toetamine. Projekt „Julge elada”
■■■■■■■■■ Laste spordi- ja huvitegevuse toetamine
■■■■■■■■■ Savipõletusahi Vana Vigala teeninduskoolile
■■■■■■■■■ Toetus Nõmme LKL projektile „Paremad oskused iseseisvaks eluks”
■■■■■■■■■ Minigolf lastele Puuetega inimeste tegevuskeskuses
■■■■■■■■■ Telefoniannetuste kogumine kõnniroboti Pediatric Lokomat soetamiseks
■■■■■■■■■ I Internaatkoolile spordivarustuse ostmine
■■■■■■■■■ Luiga fondi stipendium ajakirjanikule ja projektijuhile

3.

Toimetulekuraskustes lastega perede toetamiseks summas 1 552 097 krooni
■■■■■■■■■■ Annetuskeskonna toetuste arvelt perede kriisisituatsioonide lahendamine
■■■■■■■■■■ Jätkati tugiisikute koolitamist projekti „Vabatahtlik tugiisik“ raames.
Lõpetati 2008.aastal alustatud koolitus, mille käigus korraldati 14 koolituspäeva Tartus ja Tallinnas. Koolituse
lõpetas 32 tugiisikut, kellest enamik jätkavad oma tegevust Dharma Tugiisikute Tugikeskuses.
Peredele parema abi pakkumiseks toetati tugiisikuid supervisioonide ja täiendkoolitustega.
Projekti käigus tekkis tugiisikuid ühendav organisatsioon Viljandisse.
Projekti toetas Hasartmängumaksu nõukogu.
■■■■■■■■■■ Projekti „Hoolida – õigus või kohustus?“ raames alustati perekeskuste käivitamist ning peredele
koolituste pakkumist Haapsalu, Tapa, Jõgeva, Elva, Põlva ja Paide linnas ning Tartu vallas. Projekti käigus
pakutakse abi vajavatele peredele koolitusi, mis aitavad neil paremini toime tulla igapäevaelus. Käsitleti – laste
kasvatamise , majandusliku ja psühholoogilise toimetuleku jne. teemasid, korraldati grupinõustamisi. Projekti
käigus korraldati 56 koolitust, millel osales kokku 710 lapsevanemat. Lisaks koolituspäevadele viidi läbi 56
üritust eesmärgiga propageerida perede ühistegevusi ja nendel osales kokku 850 inimest.
Projekti tegevustesse kaasati pered, keda olid toetanud tugiisikud ja kes vajasid jätkuvalt toetust ning ka pered,
kelle puhul osalemine projektis oli ennetava tähtsusega. Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
■■■■■■■■■■ Projekti „ Tugiisikute tugivõrk“ käigus viidi läbi rida tegevusi, soodus-tamaks omavalitsuste
sotsiaalvaldkonna spetsialistide ja tugiisikuid koondavate ühenduste koostööd – ühiskoolitused, infopäevad jne.
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Aasta jooksul toetati 34 vabatahtlikku tugiisikut 34 pere toetamisel. Tugiisikutele kompenseeriti peretöööga
seotud transpordikulud.
Lisaks praktilisele peretööle tutvustati tugiisikuteenuse olemust ja võimalusi. Projekti tegevusi toetab
Vabaühenduste Fond, mida kordineerib Eestis Avatud Eesti Fond.
■■■■■■■■■■ Projekti „ Koostöö=lahendused“ tegevuste raames alustati lastevanemate tugigrupiteenuse
väljatöötamist ning teenuse pakkumist töötuks jäänud lapsevanematele. Kogu projekti, mis kestab nov.2009 –
märts 2012, käigus on planeeitud pakkuda koolitusi ja grupinõustamist 24 omavalitsuses. Kokku on planeeritud
2 aasta jooksul pakkuda toetavaid teenuseid kuni 1200 lapsevanemale. Olemasolevatele tugiisikuid ühendavatele
ühendustele lisandus 2 uut osalejat – MTÜ Sulbi külaselts ja MTÜ Valgu külaselts – kes on valmis pakkuma
oma piirkonna peredele täiendavaid teenuseid.
4.

Lastekodulapsi toetati rahaliselt summas 81 019 krooni ulatuses
■■■■■■■■■■ Laagritoetused
■■■■■■■■■■ Lastekodulapsed külastasid teatrietendusi, kontserte, meelelahutusüritusi. Projekti toetas Tallinna
Kaubamaja.
■■■■■■■■■■ Koostöös OÜ Nordgardeniga lastekodude varustamine lille- ja juurviljaseemnetega
■■■■■■■■■■ Stipendiumid põhikooli ja keskkooli tublimatele lõpetajatele
■■■■■■■■■■ Kasuperede Liidu struktuuri arendamise toetamine

5.

Projekti “Aitame alustada elu” raames toetati 146 828 krooni ulatuses
■■■■■■■■■■ SA Pelgulinna Sünnitusmaja koduõendusprojekti, koduvisiite tehti.677 korral, lisaks on korraldatud
nõustamisteenus.
■■■■■■■■■■ Emadepäeval õnnitleti Pelgulinna Sünnitusmajas ja Keskhaigla Sünnitusmajas viibivaid
vastsünnitanud emasid.
■■■■■■■■■■ MTÜ Tegudeks projekti „Emade ja tulevaste emade tugirühm”

Erinevate lastele suunatud tegevuste toetamine
■■■■■■■■■■ Emakeele konkurss

Töö toetatavate sihtrühmadega
■■■■■■■■■■ Lasterikaste perede külastamine üle vabariigi ja abipakkide üleandmine
■■■■■■■■■■ Kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega läbirääkimised tugiisikute töö paremaks
korraldamiseks ja abivajajate väljaselgitamiseks.
■■■■■■■■■■ Koostöö Eesti Suurperede Abistamise Seltsiga ja teiste lastega
ja lastega peredega tegelevate
organisatsioonidega abivajajate parema teenindamise eesmärgil.
■■■■■■■■■■ Dharma Tugiisikute Tugikeskuse arendamine tugiisikute tegevuse toetamiseks ja koordineerimiseks
■■■■■■■■■■ Toetatud peredega ja töötuks jäänud lastega peredega tegelemine Perekeskuste vormis.

2010 aastal jätkatakse samalaadse tegevusega.
SA Dharma nõukogu liikmetele aruandeaastal tasu ei makstud, juhatuse ühele liikmele tasu ei makstud, teisele juhatuse liikmele,
sihtasutuse tegevjuhile, maksti 240 000 krooni, millele lisandus sotsiaalmaks 79 200 krooni
Töötajate arv oli 2009 aastal 2.
SA Dharma on maksnud 2009 aastal töötasusid kokku 547 484 krooni, millele lisandusid sotsiaalmaksud. 185659 krooni. Makstud
töötasudest on 363 669 krooni seotud erinevate sihtotstarbeliste projektide raames koolitajate töötasudega ning projektide juhtimise
ja piirkondlike Tugiisikute Tugikeskuste töö korraldamise tasuga.
2009 aastal olid SA Dharma juhatuse liikmed Tarmo Keskküla ja Malle Eenmaa ning nõukogu liikmed Urmas Sõõrumaa, Monika
Sehver, Sten Luiga, Heldur Meerits ja Indrek Luukas.
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2010 aastal jätkatakse samas koosseisus.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatus deklareerib oma vastutust SA Dharma 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

-

raamatupidamise aastaaruanne kajastab SA Dharma finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

-

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.02. 2010, on raamatupidamise aastaaruandes
nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

-

SA Dharma on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Lisa nr

485 106

736 999

Finantsinvesteeringud

1 183 425

1 567 972

Nõuded ja ettemaksed

67 852

63 450

1 736 383

2 368 421

Materiaalne põhivara

4 166

6 662

Kokku põhivara

4 166

6 662

1 740 549

2 375 083

88 440

122 231

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

517 813

607 339

5

Kokku lühiajalised kohustused

606 253

729 570

606 253

729 570

2 000 000

2 500 000

-854 487

-996 924

-11 217

142 437

1 134 296

1 645 513

1 740 549

2 375 083

Varad
Käibevara
Raha

Kokku käibevara

2

Põhivara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Sihtkapital
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009

2008

2 883 294

4 259 644

3 500

54 410

2 886 794

4 314 054

-1 212 447

-2 087 788

-956 788

-983 857

-43 690

-76 438

-733 143

-1 094 580

-2 496

-2 496

-2 948 564

-4 245 159

-61 770

68 895

Finantstulud ja -kulud

50 553

73 542

Aruandeaasta tulem

-11 217

142 437

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem

6
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2009

2008

-61 770

68 895

2 496

2 496

Muud korrigeerimised

50 553

73 542

Kokku korrigeerimised

53 049

76 038

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-19 855

-71 311

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-33 791

-32 364

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-89 526

400 832

-151 893

442 090

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus

Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud sihtkapital

-500 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-500 000

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

-651 893

442 090

736 999

294 909

-651 893

442 090

85 106

736 999
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Sihtkapital
31.12.2007

Akumuleeritud tulem
2 500 000

Aruandeaasta tulem
31.12.2008

2 500 000

Aruandeaasta tulem
Asutajate ja liikmete
väljamaksed
31.12.2009

-996 924

1 503 076

142 437

142 437

-854 487

1 645 513

-11 217

-11 217

-500 000
2 000 000

-500 000
-865 704

1 134 296
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Koostamise alused
SA DHARMA raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning
seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Tulude-kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas
toodud skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla
3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, võlakirju, millel puudub
oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel
meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantskohustused
Finantsvara ja –kohustused
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate Finantsvaraks
loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi
nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja
pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud
finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Edasine kajastamine
toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,
mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt
arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupäevast.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab
ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Annetused ja toetused
Mitte-sihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi
kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega.
Sihtotstarbelised on tasud ,annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks
või konkreetse projekti finantseerimiseks.
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Tulud
Tulude arvestus
Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele.
Mitte-sihtotstarbelised tulud on tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud
ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega.
Neid kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Sihtotstarbelised tulud on tasud ,annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla
vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks.
Neid kajastatakse lähtudes RTJ 12 toodud põhimõtetest. Tuluna kajastatakse perioodil, mil leiavad aset
kulutused, mille kompenseerimiseks olid need mõeldud. Selle hetkeni kajastatakse neid tulevaste perioodide
tuluna.
Teenuste ja maksete vahendamisel (näiteks laenude andmine) kajastatakse need vastavalt nõude
ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult teenitud netotulu või tekkinud netokulu.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on
ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.
Sihtasutuse juurde loodud allfondi vahendite investeerimisel teenitud tulu ja nende väljamaksmisel
tekkiv kulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes vastavalt RTJ 12 nõuetele:
tuluna kajastatakse perioodil, mil leiavad aset väljamaksmised ja sellega seotud lisakulud vastavalt
allfondi kasutamise statuudile. Selle hetkeni kajastatakse neid tulevaste perioodide tuluna
bilansi passivas.
Mitterahalisel sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse RTJ 12 nõuetest. Kasutatakse netomeetodit,
st loetakse soetusmaksumuseks null ning kajastatakse bilansiväliselt.
Sihtasutuse juurde loodud allfondi osa, millele on sätestatud püsivad piirangud, kajastatakse vastavalt
RTJ par 15-c kohaselt netovara muutusena.
Allfondi vahendite investeerimisel teenitud tulu ja nende väljamaksmisel tekkiv kulu kajastatakse
tulude ja kulude aruandes.

Kulud
Kulude kajastamine raamatupidamises toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil.
Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud.
Kulusid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid.
Kulude liigitamine toimub vastavalt kasumiaruande skeemi number 1 kirjetele ja RTJ 2 nõuetele, mida
täiendatakse RTJ 12 ja RTJ 14 nõuetega.
Projektide osas toimub eraldi igale projektile analüütiline arvestus..
Tulude-kulude aruandes on jagatud kulud vastavalt kulukontodel pearaamatus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Nõuded ostjate vastu

1 200

7 455

Ettemaksed

2 691

8 903

Laekumata intressid

63 961

47 092

Kokku Nõuded ja ettemaksed

67 852

63 450
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

16 080

17 144

Sotsiaalmaks

31 113

31 668

Kohustuslik kogumispension

781

Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

4 110

803

51 303

50 396

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele

31.12.2009

31.12.2008

30 292

27 529

6 845

44 306

Maksuvõlad

51 303

50 396

Kokku võlad ja ettemaksed

88 440

122 231

Lisa nr

3

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod
31.12.2008
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

607 339

31.12.2007

Saadud

Tagastatud

Tulu/
Amortisatsioon

1 293 494

Saadud

-1 383 020

Tagastatud

Tulu/

31.12.2009

517 813

31.12.2008

Amortisatsioon

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

206 507

1 537 566

-1 136 734

607 339

Lisa 6 Tööjõukulud
(kroonides)

2009

2008

Palgakulu

547 484

821 108

Sotsiaalmaksud

185 659

273 472

Kokku tööjõukulud

733 143

1 094 580

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

363 669

705 033

2

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Sihtasutus DHARMA

2009. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Seotud osapooled
(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2009

2008

319 200

186 200

14

Aruande digitaalallkirjad

Sihtasutus DHARMA (registrikood: 90006518) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MALLE EENMAA

Juhatuse liige

25.02.2010

TARMO KESKKÜLA

Juhatuse liige

02.03.2010

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus DHARMA nõukogule

Olen auditeerinud Sihtasutus DHARMA raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2009, kasumiaruannet, omakapitali
muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustused
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava
nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise
aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste
arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.
Audiitori kohustused
Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti
auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab , et ma olen vastavuses eetikanõuetega ning et ma planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud
kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et
raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride
kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka
kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise
aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.
Usun, et minu kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse avaldamiseks.
Arvamus
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Sihtasutus DHARMA finantsseisundit seisuga
31.12.2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Eve-Hilja Kirsima
02.03.2010
J.Vilmsi 28-7, Tallinn 10126
Tunnistuse nr: 172

Audiitorite digitaalallkirjad

Sihtasutus DHARMA (registrikood: 90006518) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EVE-HILJA KIRSIMA

Audiitor

02.03.2010

Tegevusalad

Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

Jah

Sidevahendid

Liik

Sisu

E-posti aadress

dharma@dharma.ee

Faks

+372 6109207

Mobiiltelefon

+372 5035528

Telefon

+372 6998310

