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Tegevusaruanne 

 

SA Valgamaa Arenguagentuur on maakondlik arendusorganisatsioon, mille eesmärgiks on läbi 

oma tegevuste muuta maakonna majandus – ja elukeskkonda atraktiivsemaks ja 

konkurentsivõimelisemaks, kaasa aidata koostöö tõhustamisele erinevate 

arendusorganisatsioonide vahel ning pakkuda professionaalseid tugiteenuseid. 

 

Turistide teenindamiseks on Valgamaal avatud kolm turismiinfokeskust - Valga 

Külastuskeskus, Otepää Turismiinfokeskus ja Tõrva Turismiinfopunkt. Turismiinfokeskused 

koguvad ja jagavad maakonna vaatamisväärsuste, majutus- ja toitlustuskohtade kohta infot.   

Lisaks müüvad turismiinfokeskused ürituste pileteid ning osutavad Cargobussi teenuseid ehk 

pakuvad teenuseid kohalikule kogukonnale. Kõik kolm infopunkti on populaarsed suveniiride 

ja käsitöö müügikohad. Aasta lõpus kolis Otepää TIK  uutesse ruumidesse aadressil Lipuväljak 

13,  kus külastajatele avati uksed 1. detsembril. 

 

Turismialased tegevused olid 2020 aastal rahastatud läbi järgmiste projektide, mida Valgamaa 

Arenguagentuur juhib ja korraldab: 

1) Valgamaa ettevõtlikkuse edendamine, tegevus 2 – „Ettevõtete areng ja ettevõtluse kasv“ 

koostöös turismisektori ja teiste valdkondade vahel. 

2) „Livonian Culinary Route“ (Liivimaa toidutee) – Projekti raames luuakse uus turismitoode - 

Eestit ja Lätit ühendav toidutee, mis põhineb meie  toiduga seotud pärimusel, ühisel ajalool 

ja traditsioonidel. Loodav toidutee koondab enda alla ligikaudu 250 kohaliku toidu tootjat ja 

pakkujat Eestist (Hiiumaalt, Saaremaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Jõgevamaalt, 

Tartumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt) ning Vidzeme, Kurzeme ja Pieriga piirkonnast 

Lätist. Projekti kestvus 01.05.2017- 30.04.2020. projekti eelarve on 1 056 789€, millest Eesti-
Läti programmi toetus  on 900 821 €. 
 

Jätkus Valgamaa noorte ettevõtlusprogramm “Nupp nokib” ja haridusasutustele suunatud 
ettevõtliku kooli programm. 2020.aastal  toimus 10 sündmust, mis oli suunatud mini- ja 

õpilasfirmade tegevuste toetamiseks. Osa nendest oli veebis. Korraldati veebiseminari 

juhendajatele. Noored esindasid kohalikel ning üleeestilistel laatadel Valgamaad. Eesti Parim 

minifirma võistlusele pääses koguni kolm  minifirmat Valgamaalt.   

Ettevõtlikkusõppe toetamiseks olid mitmed tegevused. Majandusalastes töötubades osales 

läbi aasta üle 200 noore, sh töötube korraldati erinevates keskkondades – koolides, 

suvelaagris, Ettevõtluskülas. 

Haridusprogrammi Ettevõtlik kool edendamine maakonnas sujus hästi. Valga Gümnaasium 

viis läbi sisehindamise ja sai haridusprogrammi tunnustusmärgi “Baastase”. Hargla koolis viidi 
läbi vastavusseire ning omistati tunnustusmärgi “Hõbetase”.  
Oktoobris 2020 Valgamaal toimus Kagu-Eesti ettevõtlike koolide koordinaatorite 

koostööpäev.  

Sündmustel osalejate arv 721, mis on kasvanud võrreldes aastaga 2019.  



Tegevustes on tugevasti tehtud korrektuuri seoses Covidi levikuga Eestis aastal 2020. Seoses 

sellega mõned sündmused jäid ära ja mõned toimusid veebi vahendusel. Korraldati ka 

sündmusi, kus osalejaid oli nii kohal kui ka veebi vahendusel, vastavalt koolide võimalustele 

ning huvile. Tulenevalt  Covidi levikust ning distantsõppe rakendamisest oli noortes ja 

juhendajates  tunda motivatsiooni langust. Projekti tegevustes arvestati sellega ning tegevusi 

korrigeeriti jooksvalt vastavalt olukorrale.  Noorte ettevõtluse ja ettevõtliku kooli 

programmiga seotud tegevusi rahastati Patee programmist.  

 

SA Valgamaa Arenguagentuur nõustab  potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid 

ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, 

mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.  2020 aasta tegevustoetuse 

maht oli 107 049 eurot. 

Ettevõtlusalaste nõustamiste arv oli 528. Alustava ettevõtja baaskoolitusel osales 14, 

mentorklubis 15 ja  naisettevõtjatele suunatud  koolitustel 71 ettevõtjat. Lisaks viidi läbi 

ettevõtlusteadlikkusele suunatud infopäevi 4, koolitusi/seminare 8, osalejaid oli kokku 807. 

Osalejate aktiivsus tõusis e-kaubanduse koolitustel ja ettevõtluspäeval, sest pakkusime 

võimalust osaleda veebis.  

Koostöös Valgamaa Omavalitsuste Liiduga viidi läbi iga-aastane konkurss parimate 

tunnustamiseks „Valgamaa ettevõtluse auhind 2020“.  
Valgamaast ,kui heast ettevõtluskeskkonnast valmisid piirkonna   tootmisettevõtteid 

tutvustavad eesti ja inglise keelsed filmiklipid, mida esitletakse SPARK Demokeskuse ruumides 

Narva mnt 3, Tartus.    Toetas Leader projekti „ Valgamaa ettevõtluskeskkonna turundus“ 

Koostööpartner oli Tartu Teaduspark.  

 

Valgamaa vabaühenduste juhtide arendamiseks toimunud tugitegevuste programm kestis 

jaanuarist septembrini 2020. Selle raames toimusid Valga ja Otepää vallas maakondlike 

toetusprogrammide infopäevad koos lühikoolitusega projektijuhtimisest, koostöös Valgamaa 

Partnerluskoguga Otepää ja Valga piirkondade motivatsioonikoolitus ja kogukonna 

eestvedajate võrgustiku kohtumised ning koolitus arukast ajajuhtimisest. Kokku osales 

kohtumistel 169 inimest. 

Oktoobris toimus vabaühenduste ja kogukondade konkurss Valgamaa MTÜ ja Väärt Kodupaik 

2020, mille raames esitati tunnustamiseks 16 kandidaati. Nende tunnustamine ja seminar 

Märka Tegusaid Ühendusi toimus 26.11.2020.  Suurema tunnustuse pälvisid: MTÜ Kungla, 

mille noored loovad ja hoiavad oma õnnemaad, Ritsu Külaselts kui kogukonnale uue 

hingamise tooja, Hargla piirkonna külad kui Väärt Kodupaik 2020, kes esitatakse ka Aasta Küla 

2021 konkursile. Tunnustatutest valmisid ka tutvustavad videoklipid.  

 

2020. aasta lõpu seisuga kuulub MTÜde infolisti 223 inimest. Aasta jooksul toimus 44 pikemat 

kliendinõustamist, millele lisandub 80 lühemat infopäringut.  

Valgamaa Arenguagentuuri programmide spetsialist koordineerib Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse poolt rahastatud Valgamaa Omavalitsuste Liidu projekti „Eterniidijäätmete 
kogumisringi korraldamine Valga maakonna mittelinnalistes asulates“. 2020. aastal korraldati 



eterniidi kogumist maakonnas 12-s kogumispunktis. Eterniidijäätmetest loobus kokku 84 

isikut, kokku koguti 178,4 tonni asbesti sisaldavaid eterniidijäätmeid. Projekti tegevused 

jätkuvad 2021. aastal. Valgamaa Arenguagentuuri programmide spetsialist koordineerib 

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toimumist Valgamaal. 2020. aastal toimus kaks 

taotlusvooru. Kokku esitati 65 rahastustaotlust, neist rahastati 20 taotlust.   

2020. aastal uuendati turvalisuse nõukogu ja tervisemeeskonna koosseisu, kaasati uusi 

ametkondi (Terviseamet) ja liikmeid (KOVide esindajad). Kokku turvalisuse nõukogus 18 liiget 

ning tervisemeeskonnas 18 liiget. Toimunud on turvalisuse nõukogu ja tervisemeeskonna 

koostööseminarid ning koolitused. Analüüsitud ametkondade koostööd, probleemkohti ja 

vajadusi COVID-19 kriisi ajal, seiratud maakonna heaoluprofiili tegevuskava elluviimist. Enne 

eriolukorra väljakuulutamist viidud läbi KEAT koolitused, planeeritud KEATi tegevusi 2021.a. 

Valitud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas silma paistnud sädeinimesed, keda tunnustati 

Valgamaa tänugaalal 2020. Osaletud Kagu-Eesti ametnike välitööde seireseminaril, kus tehtud 

ettekanne võimalikest tulevastest kriisi ennetustegevustest ning koostatud tegevuskava 

vajalikest maakondlikest/maakondade ülestest arendustegevustest. Koostöös Maanteeameti 

ja Tartumaa Omavalitsuste Liiduga läbi viidud Lõuna-Eesti Heaolufoorumi teematuba 

"Hariduse roll tervises ja heaolus." Koostöös Kaitseliiduga korraldatud 28.11-29.11.2020 

maakonna noorsootöötajatele, politsei ja KOV esindajatele koostööseminar "Laste ja noorte 

riskikäitumise ning perede kriiside ennetamine.“ 

Välja kuulutatud kaks maakondliku taotlusvooru: 

• „Tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2020 taotlusvoor“  
• „Kogukondliku turvalisuse toetusvoor 2020“ 

Taotlusvoorudes nõustatud kogukondi, asutusi ja organisatsioone projektitaotluste  

koostamisel, viidud läbi hindamiskoosolekud, koondatud ja kontrollitud aruandlus. 

„Tervist ja heaolu toetavate tegevuste 2020 taotlusvoor“ 

Kokku esitati 17 projektitaotlust, rahastati 11 projekti, jäeti rahastamata 3 projekti, 3 taotlejat 

loobusid Covid19 tõttu projektitegevusest, korraldati 4 hindamiskoosolekut, taotleti kokku  23 

865 eurot, eraldati projektitegevusteks kokku 16 808,12 eurot.  

„Kogukondliku turvalisuse toetusvoor 2020“ 

Kokku esitati 7 projektitaotlust, rahastati 4 projekti, korraldati 1 hindamiskoosolek. Taotleti 

kokku 19 559,32 eurot, eraldati projektitegevusteks kokku 11 500 eurot. 

 

Sihtasutuse igapäevast tööd juhib üheliikmeline juhatus, juhatuse liige  on alates 20.11.2018 

Anneli Kattai.  

 

 

 



2019.a. töötas töölepinguga 12 inimest ja arvestatud palgakulu oli 161 842 eurot  ning 

juhatuse liikmele maksti tasu 30 120 eurot. Töövõtulepingute alusel maksti 2019 aastal 

26 640 eurot 

 

  2020.a. töötas töölepinguga 12 inimest ja arvestatud palgakulu oli  172 653  eurot ning 

juhatuse liikmele maksti  29 100 eurot. Töövõtulepingute alusel maksti 2020.aastal  26 599 

eurot. 

 

 

Finantsnäitajad: 

1.Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustised) 

 2019.aastal   5,62 

 2020.aastal   3,42 

 

2. Likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustised) 

 2019.aastal  5,12 

 2020.aastal  3,25 

 

3. Võlakordaja (kohustised/koguvara x100) 

 2019.aastal  10,42 

 2020.aastal  22,20 

 

4. Omakapitali rentaablus (puhaskasum/omakapital x 100) 

 2019.aastal 31,01 

 2020.aastal  11,24    
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 199 583 62 373 2

Nõuded ja ettemaksed 123 681 121 315 3

Varud 15 890 17 907  

Kokku käibevarad 339 154 201 595  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 107 559 142 734 5

Kokku põhivarad 107 559 142 734  

Kokku varad 446 713 344 329  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 99 196 35 868 6

Kokku lühiajalised kohustised 99 196 35 868  

Kokku kohustised 99 196 35 868  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 64 64  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 308 397 212 730  

Aruandeaasta tulem 39 056 95 667  

Kokku netovara 347 517 308 461  

Kokku kohustised ja netovara 446 713 344 329  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 631 961 683 018 7

Tulu ettevõtlusest 11 152 13 822 8

Kokku tulud 643 113 696 840  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -263 594 -286 931 9

Tööjõukulud -305 303 -292 121 10

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -35 175 -21 425 5

Kokku kulud -604 072 -600 477  

Põhitegevuse tulem 39 041 96 363  

Intressikulud 0 -702  

Muud finantstulud ja -kulud 15 6  

Aruandeaasta tulem 39 056 95 667  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 39 041 96 363  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 35 175 21 425 5

Kokku korrigeerimised 35 175 21 425  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 366 -59 247 3

Varude muutus 2 017 -3 632  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 63 328 4 845 6

Kokku rahavood põhitegevusest 137 195 59 754  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 15 6  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 15 6  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenude tagasimaksed 0 -10 904  

Makstud intressid 0 -702  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -11 606  

Kokku rahavood 137 210 48 154  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 62 373 14 219 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 137 210 48 154  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 199 583 62 373 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 64 212 730 212 794

Aruandeaasta tulem 0 95 667 95 667

31.12.2019 64 308 397 308 461

Aruandeaasta tulem 0 39 056 39 056

31.12.2020 64 347 453 347 517
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti  finantsaruandluse standardist. Eesti

finantsaruandluse standardi põhinõuded on  kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend.

Raamatupidamise aastaaruanne ja tulemiaruanne on koostatud eurodes.  

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud

põhikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju ja põhitegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutust.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ja

deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad  on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega ( miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Varud

Ostetud kaubad müügiks on edasimüügi eesmärgil Turismiinfokeskusesse soetatud meened, suveniirid ja Valgamaad tutvustavad tooted.

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.  Varude arvestamiseks kasutatakse Valga Külastuskeskuses ja Otepää

Turismiinfos laoprogrammi NOOM. Kaupade kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Tõrva Infopunktis 

kajastatakse varude müük müügitulus müügihinnaga. Aasta lõpul inventuuri tulemusena väljatoodud kaubajäägi alusel korrigeeritakse müügitulu,

vähendades müügitulu müüdud kauba soetusmaksumuse võrra.  

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 5 000 euro. Varad mille

kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kajastatakse kasutusele võtmise hetkel kuluna.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määrtakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised 14-20

Muu amortiseeruv vara 5-10
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Finantskohustised

Kõik finantskohustised ( võlad hankijatele, võetud laenud) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki

soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Põhivara sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ja edasi kajastatakse nagu tavalist põhivara. Vara

soetamiseks saadud finantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on muutunud sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud tingimused

on täidetud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajatatakse teenuse osutamise järel.

Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad sihtotstarbelised tasud (projektipõhine finantseerimine, kulude toetused), mitte sihtotstarbelised

tasud (baasfinantseerimine), perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste müügitulu. 

Tulud kajastatakse juhindudes raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 14 “ Mittetulundusühingud ja sihtasutused”.

Seotud osapooled

Sihtasutus loeb seotud osapoolteks juhatuse liikmeid ja nõukogu liikmeid  ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 570 2 335

Arvelduskontod 199 013 60 010

Raha teel 0 28

Kokku raha 199 583 62 373
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 12 12  

Ostjatelt laekumata

arved
12 12  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
10 727 10 727 4

Muud nõuded 15 15  

Intressinõuded 15 15  

Laekumata

sihtfinantseerimine
67 891 67 891 7

Ettemakstud

sihtfinantseerimised
45 000 45 000  

Ettemaks töövõtjale 36 36  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
123 681 123 681  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 141 141  

Ostjatelt laekumata

arved
141 141  

Muud nõuded 6 6  

Intressinõuded 6 6  

Laekumata

sihtfinantseerimine
121 168 121 168 7

Kokku nõuded ja

ettemaksed
121 315 121 315  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 3 432 3 163

Sotsiaalmaks 0 6 654 6 014

Kohustuslik kogumispension 0 296 269

Töötuskindlustusmaksed 0 380 372

Ettemaksukonto jääk 10 727   

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10 727 10 762 9 818



14

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2018  

Soetusmaksumus 194 368 53 857 248 225

Akumuleeritud kulum -51 799 -32 267 -84 066

Jääkmaksumus 142 569 21 590 164 159

  

Amortisatsioonikulu -13 112 -8 313 -21 425

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 194 368 53 857 248 225

Akumuleeritud kulum -64 911 -40 580 -105 491

Jääkmaksumus 129 457 13 277 142 734

  

Amortisatsioonikulu -13 112 -4 061 -17 173

Muud muutused -18 002 0 -18 002

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 169 677 24 578 194 255

Akumuleeritud kulum -71 334 -15 362 -86 696

Jääkmaksumus 98 343 9 216 107 559

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 19 518 19 518  

Võlad töövõtjatele 2 507 2 507  

Maksuvõlad 10 762 10 762 4

Saadud sihtfinantseerimine 66 409 66 409 7

Kokku võlad ja ettemaksed 99 196 99 196  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 22 324 22 324  

Võlad töövõtjatele 3 726 3 726  

Maksuvõlad 9 818 9 818 4

Kokku võlad ja ettemaksed 35 868 35 868  
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

SA
8 554 0 53 554 45 000 0 0

SA Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 0 26 800 26 800 0 0

Valgamaa Omavalitsuste

Liit
0 0 186 098 206 807 20 709 0

Kouvola Innovation OY 25 659 0 39 219 27 073 13 514 0

Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoda
0 0 11 879 14 506 2 626 0

Kurzemes planošans

Regions
2 370 0 35 026 43 514 10 859 0

Rahandusministeerium 10 142 0 64 700 99 213 44 655 0

Välisministeerium 0 12 064 28 716 994 0

PM Reg amet PRIA 1 080 0 32 500 39 879 8 458 0

Haridusministeerium 0 0 37 249 37 249 0 0

Maakondlikud

Arenduskeskused MTÜ
0 0 86 908 106 261 19 353 0

Valgamaa

Kutseõppekeskus
8 700 0 16 700 8 000 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

56 505 12 064 590 633 683 018 121 168 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

56 505 12 064 590 633 683 018 121 168 0
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 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

SA
0 0 45 000 45 000 0 0

SA Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 0 27 250 27 250 0 0

Valgamaa Omavalitsuste

Liit
20 709 0 191 248 194 204 23 665 0

Kouvola Innovation OY 13 514 0 13 075 16 757 17 196 0

Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoda
2 626 0 13 571 10 945 0 0

Kurzemes planošans

Regions
10 859 0 10 859 0 0 0

Rahandusministeerium

(proj.Piirkondlikud

algatused tööhõive ja

ettevõtlikkuse

edendamiseks)

44 655 0 104 831 85 871 25 695 0

Välisministeerium 994 0 994 0 0 0

PM Reg amet PRIA 8 458 0 30 187 21 729 0 0

Haridusministeerium 0 0 45 635 45 635 0 0

Maakondlikud

Arenduskeskused MTÜ
19 353 0 128 997 110 979 1 335 0

Rahandusministeerium

(proj. Kagu-Eesti

mainekava)

0 0 140 000 73 591 0 66 409

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

121 168 0 751 647 631 961 67 891 66 409

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

121 168 0 751 647 631 961 67 891 66 409

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Kaupade müük 1 553 5 226

Teenused 9 599 8 596

Kokku tulu ettevõtlusest 11 152 13 822
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Transpordikulud -12 482 -19 423

Üür ja rent -6 454 -6 505

Mitmesugused bürookulud -9 772 -11 010

Lähetuskulud -1 538 -11 438

Koolituskulud -130 -2 761

Riiklikud ja kohalikud maksud -14 849 -20 148

Infotehnoloogiakulud -4 378 -1 925

Ürituste  korraldamise kulud -149 325 -213 721

Siht.fin.turismiklasti käivitamiseks -3 000 0

Siht.fin. Kagu-Eesti mainekava -61 666 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-263 594 -286 931

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu -228 353 -218 422

Sotsiaalmaksud -76 950 -73 699

Kokku tööjõukulud -305 303 -292 121

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 12

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

1 525 530

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
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 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

9 136 1 994 12 067 1 322

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 29 100 30 120

Valga Vallavalitsusele müüdi kaupu ja osteti büroopinna renditeenust.

Valgamaa Äriklubile maksti liikmemaksu.

MTÜ Sportlik Eesti osteti koolitusteenust.

Ulukiköök OÜ osteti renditeenust.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (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 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.

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)

(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.
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