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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.
2017. aastal juhtis Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur nõukogu tööd nõukogu esimees
Kalev Härk. Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu on seitsmeliikmeline. Vastavalt põhikirjale
määrab ühe nõukogu liikme Valga maavanem, kolm nõukogu liiget nimetab Valgamaa
Omavalitsuste Liit ning kolm nõukogu liiget nimetavad omavalitsuste liit ja maavanem ühiselt
maakonna ettevõtjate ja kodanikeühenduste ja/või nende liitude ettepanekul.
Sihtasutuse igapäevast tööd juhib üheliikmeline juhatus, juhatuse liige 2017. aastal oli Rein
Org.
2017. aasta on Valgamaa Arenguagentuurile olnud töökas.
Turismi arendus- ja turundustegevused
Ettevõtjate arengupotentsiaali suurendamiseks osales Valgamaa Arenguagentuur koos
Valgamaa ettevõtjatega järgmistel messidel: MATKA Helsingis (19.-22.01.2017.) Balttour
Riias (03.-05.02.2017.) Tourest Tallinnas (10.-12.02.2017.), Feria de Abril Sevillas (01.06.05.2017), Martin markkinat Helsingis (18-19.11.2017). Messidele olid kaasatud Valgamaa
ettevõtjad (GMP Clubhotel & Pühajärve restoran, Veski Spordibaas, Karula Mahlad, Towelfy
OÜ, Pühajärve SPA- ja Puhkekeskus)
Maakonna turundamiseks koostati/tõlgiti/trükiti Valgamaa sündmuste kalendrid 5 keeles ja
uuendati Valgamaa kaart. Ettevõtete tutvustamiseks välisturgudel võõrustati mitmeid
pressireise koostöös SA-ga Lõuna Eesti Turism ja EAS-iga: Skandinaavia pressireis
Valgamaal (06.03), Läti pressireis Valgamaal (15.03), võõrustati koostöös Otepää vallaga
Pihkva ja Suur-Novgorodi delegatsiooni.
Maakonna turismiettevõtjatele on korraldatud mitmeid koolitusi ja õppereise:
a)
„Tulemuslik klienditeenindus ja lisamüük“ Valga linna toitlustusettevõtete
teenindustöötajatele
b) Turismiettevõtjatele, väiketoidutootjatele ning käsitöötootjatele turundusseminar
Valgamaa Kutseõppekeskuses.
c) 3 telefoniga pildistamise koolitust
d) Turismiettevõtjate ümarlaud. Valgamaa Turismipiirkondade võimekuse ja koostöö
uuringu tulemuste tutvustamine
e) Turismiettevõtjate ümarlaud Taageperas (turismi tegevuste kokkuvõte)
f) Kaks kahe päevast sotsiaalmeedia ja internetiturunduse koolitust Valgas ja
Otepääl
g) EST- LAT projekti „ Livonian Culinary Route“ (25.09 infopäev ettevõtjatele Tartus)
h) Valgevene õppereis 5.-9.04
i) Koolitus Värvide ja mustrite mõju ettevõtluses
Kolmes piirkonnas Valgas- Tõrvas- Otepääl viisime läbi turismiettevõtjate ootusi, vajadusi
ning ühishuvisid kaardistava uuringu. Tulemuste tutvustamine Valgamaa turismiettevõtjate
kogemusklubis.

Toitlustusasutustes (Otepääl- Valgas- Tõrvas) viisime läbi testostude seeria, mille tulemusi
presenteerime
ja
parimaid
teenindajaid
tunnustame
(parima
teenindusega
toitlustusettevõtted on Fresh Buffe, GMP Pühajärve restoran, Mr. Jakob).
„Valgamaa tuntuks“ mainekampaania koosneb neljast erinevast etapist ja kestab kuni 2019.
a. märtsini. Esimene etapp, „Valgamaa suvi 2017“, on tänaseks edukalt lõpule viidud.
Pildimängu abil kogusime hulganisti põnevaid jäädvustusi, mida saame edaspidises
sotsiaalmeedia sisuloomes hästi ära kasutada, tõmbamaks Valgamaal toimuvale senisest
enam tähelepanu. Pildimänguga paralleelselt toimus ka „Avasta Valgamaa veekogud“
mobiilne orienteerumismäng, kus osales üle 60 võistkonna, läbides veekogudega seotud
kontrollpunkte üle kogu Valgamaa ja vastates nendega seotud küsimustele.
Valgamaa suvesündmusi reklaamisime reklaamhaagistel (Valgas, Otepääl, Pühajärvel olid
terve suve läbi paigaldatud Valgamaa suvesündmustega reklaamhaagised), Valgamaa
suvekampaania reklaamides „Postimehes“, „Valgamaa suvi 2017!“ - suvesündmuste
reklaamikampaanias sotsiaalmeedias, kampaanialehel valgamaa.ee/suvi2017/ ning
instagrami kontol #visitvalgamaa. Valgamaa.ee lehele loodi eraldi mobiilirakendus.
Kampaaniat toetasid Suvesündmuste reklaamid LED ekraanidel (Tartus, Tasku ekraanil;
Tallinnas Kristiine ristmiku ekraanil ning Mäo ekraanil, reklaamid olid üleval maist augustini).
Lisaks korraldasime Valgamaa pereturismi tutvustamiseks juunis reklaamkampaania Läti
suurimas päevalehes „Diena“.
Analoogselt suvekampaaniaga viisime läbi ka Valgamaa Talvekampaania 01.11.201731.03.2018.
Turistide teenindamiseks on Valgamaal avatud (15.05 – 15.09 igapäevaselt) kolm
turismiinfokeskust - Valga Külastuskeskus, Otepää Turismiinfokeskus ja Tõrva
Turismiinfopunkt. Neis teenindati 2017 aastal kokku ligi 20 000 turisti, aidates neil planeerida
reisi ja broneerida majutusi, vastati küsimustele ürituste ja vaatamisväärsuste kohta. Lisaks
müüvad turismiinfokeskused ürituste pileteid, bussipileteid ning osutavad Cargobussi
teenuseid ehk pakuvad teenuseid kohalikule kogukonnale. Kõik kolm infopunkti on
populaarsed suveniiride ja käsitöö müügikohad. Talvepealinna Otepää turismiinfokeskuse
töötajad koguvad ja edastavad hooajal igapäevaselt detailset lumeinfot meediakanalitele.
Infotöötajate ülesanne on ka rahvusvahelistel üritustel piirkonna esindamine (IBU Cup 9.12.03.2017) ning kogukondade abistamine ürituste korraldamisel (Rõngu-Otepää käsitöötee
ja toidufestival “, Otepää maitsed Valgamaal”
Turismialased tegevused olid 2017 aastal rahastatud läbi järgmiste projektide, mida
Valgamaa Arenguagentuur juhib ja korraldab:
1) Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks, tegevus 2 – „Valgamaa
turismiettevõtete ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, töökohtade loomine ja säilitamine
turismisektoris. Koostöö turismisektori ja teiste valdkondade vahel.“ Eelarve 2017-2018 91480 eurot.
2) „Valgamaa tuntuks“ - tõsta teadlikkust ning luua selgem ja positiivsem kuvand
Valgamaast Eesti elanike hulgas; suurendada siseturistide külastuste arvu ning olla
atraktiivne piirkond noortele peredele elama asumiseks. Eelarve 2017-2019 - 42222 eurot.
3) „Valgamaa tuntuse suurendamine pereturistide hulgas“ - luua eeldused Valgamaa, kui
pereturismi sihtkoha turundamiseks. Eelarve 2016-2019 – 6667 eurot.
4) „Otepää ja Valgamaa turismipiirkondade võimekuse ja koostöö tugevdamine“ soodustada Valgamaa kollaste raamide lähikonnas asuvate ettevõtjate omavahelist

suhtlemist ning luua eeldused ettevõtjate võrgustiku arenemiseks. Eelarve 2017-2018 –
14222 eurot.
5) „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.
PATEE - Ettevõtlik Kool ja konkurss „Nupp nokib“
Arenguagentuuri eestvõttel on maakonnas käivitunud uus ettevõtlust turgutav programm
õpilastele.
Projekti „Valga maakonna piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
2017-2018“
tegevuse raames korraldati kolmandat aastat Valgamaa noorte
ettevõtluskonkurssi „Nupp nokib“. Nupp nokib avaseminaril 03-04.10.2017 osales 98 noort ja
genereeriti 33 äriideed. Äriideede edasiarendamiseks toimus 4 seminari, kus keskmiselt
osales 45 õpilast, 2 õppereisi ja osaleti 9 laadal.
2017. aastal korraldas Valgamaa Arenguagentuur Eesti minifirmade 2017.a lõppvõistluse,
kus II koha saavutas MF LeWood Hargla Koolist ja III koha MF Unikad, Valga Põhikoolist.
31.12.2017 seisuga oli loodud 2017/2018.a 14 mini- ja õpilasfirmat ja 2 mini-minifirmat. Nupp
nokib konkursil osales 88% Valgamaa koolidest. „Nupp nokib“ õpilaskonkursi idee on
tänaseks laienenud mitmesse naabermaakonda (Põlva, Viljandi), samuti on arenguagentuuri
töötajad kaasatud arengukoostöö projekti, et käivitada sarnane konkurss Moldova Nisporeni
rajoonis.
Ettevõtlikkusõppe rakendamiseks (programm „Ettevõtlik kool“) Valgamaa haridusasutustes
on korraldatud õppereis Pärnumaa ja Tartu ettevõtlikesse koolidesse, õpilased ja koolijuhid
on osalenud ettevõtlusküla majandusmängudes. Koostöös Põlvamaa koolidega on
korraldatud ettevõtlike koolide talvekool. Ettevõtliku kooli programmiga on liitunud neli
haridusasutust ehk 23% üldhariduskoolidest.
Meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused
tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)" projekt nr EU51089 „Valga maakonna
piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018“ eesmärgiks on
tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.
Valgamaa tegevuste eelarve 2017-2018 on 118520 eurot.

Ettevõtlusteadlikkuse programm (EVTP)
Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Valgamaa
Arenguagentuur koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid,
alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja
ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi
vahenditest.
2017 aasta tegevustoetuse maht oli 86 118 eurot.
Nõustamise protsessi läbis 234 klienti. Suurenenud on nõustamised äriideede hindamise ja
ettevõtlusvormide suhtes, seda eriti töötute osas. Sagenenud on mitteresidentide (Läti,

Soome) huvi Eesti äriseadustiku, ettevõtete asutamistoimingute ja maksunduse kohta.
Oluline osa nõustamistest on seotud Töötukassast ettevõtluse alustamistoetuse küsimise ja
äriplaanide koostamisega. Sagenenud on päringud LEADER rahastuse järele.
Starditoetuse eelhinnanguni on jõudnud prognoositust vähem kliente. Põhjuseks see, et
Leader- meetmete toetusvõimalus on rahaliselt suurem ning EAS starditoetusel on
tingimused kõrged ja ebasobivad . Agentuuri nõustamise abil said toetuste taotlejatest EASi
starditoetust 2, elektrivõrguga liitumise toetust 1, Töötukassast ettevõtluse alustamise
toetust 7, Leader –meetmest investeeringuteks 3 ettevõtet. Alustavate ettevõtjate
baaskoolituse läbis 16 osalejat.
Üle-Eestilise Ettevõtlusnädala raames toimus maakonnas 11 erinevat sündmust. Osalejate
arv kokku 430 (sh ettevõtluspäeval 72). Viidi läbi 2 messikülastust: Transrussia 2017
rahvusvaheline transpordi- ja logistikamess (sh Pihkva vabatsooni külastus); Sevilla Feria de
Abril 2017, kus osales 14 ettevõtet.
Võru- ja Põlvamaaga ühise mentorklubi raames toimus kevadel kolm 2-päevast koolitust ja
õppereis Saaremaale, kus osales 21 mentiid ja 9 mentorit, sh Valgamaalt 12 mentiid ja 3
mentorit. Valgamaa mentorklubi raames toimus sügisel 5 klubikohtumist, kus osales 13
mentiid ja 7 mentorit. Klubilisi tegevusi iseloomustab osalejate kõrge rahulolu ja soov
jätkutegevustele.
Kagu-Eesti kogemusklubi raames viidi läbi koostöös Võru, Põlva arenduskeskusega 6
klubikohtumist/koolitust, milles osales 47 ettevõtjat. 3 maakonna kutsekooli (Võrumaa KHK,
Valgamaa KÕK ja Räpina Aianduskool) õpilastele suunatud ühisprojekt „Business Game“
ehk praktiline kiirkursus ettevõtlusega alustamiseks viidi läbi koostöös Võru ja Põlvamaa
arenduskeskustega. Toimus 3 koolitust ning ühine lõpuseminar Tartus Ettevõtluskülas.
Osales 85 õpilast, sh Valgamaalt 21.
Maakonna ettevõtjate/arendajate õppereisi raames külastati Ida-Virumaal Narva
tööstusparke, Narva ja Sillamäe omavalitsusi, tutvumaks arendusprojektidega, sh Sillamäe
sadama ja Kaevandusmuuseumi tegevustega. Osalejate arv 17.
Suurenenud on koostöö maakondlike arenduskeskuste kui ka koostööpartneritega
(omavalitsused, LEADER-grupid, koolid, kõrgkoolid, töötukassa, kompetentsikeskused,
Valgamaa Äriklubi jne): ühispöördumised/parendusettepanekud määruste muutmiseks,
infovahetus, erinevate ürituste ühine planeerimine/korraldamine/osalemine. Tegevuse
oluline osa on partneritega koostöös ettevõtjatele suunatud tegevuste, sündmuste,
koolituste, infopäevade läbiviimine, samuti sektoritevahelise koostöö algatamine ja
toetamine.
Neli
maakonna
ettevõtet
on
eksponendina
kommunikatsioonikeskuses SPARK Demo.

väljas

Lõuna-Eesti

äri-

ja

Iga-aastase „Valgamaa ettevõtlusauhinna“ konkursi raames viidi detsembris 2017 läbi
Valgamaa ettevõtjate auhinnagala.
Kliendi tagasiside ettevõtlusnõustamisele:

EAS kliendihalduse CRM-keskkonda on koondatud 2017. aasta kohta Valgamaa
Arenguagentuuri konsultantide poolt nõustatud kliendid/ettevõtjad, kelle hinnang oli
alljärgnev:
1.
Kui
tõenäoliselt
te
soovitaksite
MAK-i
teenuseid
oma
sõbrale
või
ettevõtjatele/organisatsioonidele? Keskmine hinne 10-palli süsteemis oli 9,56.
2. Kuidas jäite rahule teeninduskogemusega(teeninduskvaliteet ja professionaalsus)?
Keskmine hinne 10-palli süsteemis oli 9,88.

Kodanikuühiskonna edendamine
Vabaühenduste juhtide arenguprogramm on koolitusprogramm, mille võivad MTÜde
juhatuste liikmed läbida tervikuna või valida oma ühingule sobivaid koolitusi ühekaupa.
Programmi eesmärk on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus
organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Programmi
raames toimus veebruarist maini kuus koolitust, nt. strateegiline planeerimine ja juhtimine,
juriidilised toimingud, ühingu majandustegevus ja turundamine, projektide juhtimine
meeskonna juhtimine. Eelmisel aastal osales arenguprogrammis 22 maakonna
vabaühenduste juhti.
Ühisnädal - kodanikualgatust propageeriv nädal, mis toimub igal aastal novembri lõpus.
Nädala toimumisse võivad panustada kõik kodanikuühiskonna arengust huvitatud.
Ühisnädala raames toimus konkursi Valgamaa MTÜ ja Väärt Kodupaik nominentide
tunnustamine ja seminar Märka Tegusaid Ühendusi. Konkursile esitati – 14 kandidaati.
Suurema tunnustuse pälvisid: Epre Arendus, Nõuni kogukond, MTÜ Mäe Koda, MTÜ LC
Tõrva Mari.
Koostöövõrgustikes osalemine - MTÜ konsultant osales järgmiste maakonna
koostöövõrgustike töös: Valgamaa Tervisenõukogu, arendustöötajate ümarlaud, noorsootöö
võrgustik, maakonna vabatahtliku passi koostöömeeskond, maakondliku siseturvalisuse
nõukogu.
Meediasuhtlus ja valgamaa.ee arendustegevused MTÜ konsultant koostab koostöös
kolleegidega Valgamaa Arenguagentuuri tegevust kajastavad pressiteated ja edastab need
meediaväljaannetele, toimetab valgamaa.ee-sse lisatavaid uudiseid, koondab info
maakonna portaali arendusvajadustest ja korraldab arendustööd ja toimetab veebi infot.
Klientide nõustamised - 2017. aasta jooksul nõustas konsultant 44 erinevat klienti, mõnda
klienti aasta jooksul kuus korda, mõnda vaid korra.
Konsultandi ülesanded: nõustada kliente (kontoris, kliendi juures, e-posti ja telefoni teel)
MTÜ asutamistoimingutes (MTÜ valdkonna tutvustus, seadusandlusest tulenevad
kohustused,
asutamisdokumentide
koostamine,
registrikanded),
projektitaotluste
koostamisel (rahastaja leidmine, taotlusvooru tingimuste tutvustamine, taotluse koostamine,
aruandlus), MTÜ juhtimise ja arendamise valdkonnas (juhatuse töö korraldamine,
dokumentide koostamine, arengu hindamine, seadusandlus, likvideerimine).
Kliendi tagasiside: KÜSK-i korraldatud MTÜ-de tagasiside uuringu kohaselt sai 96%
klientidest nõustamisel oma küsimusele vastuse või probleemile lahenduse. 4% vastajatest
sai oma küsimusele vastuse osaliselt. Seda põhjendasid kliendid asjaoluga, et teema oli

niivõrd spetsiifiline, et sobivat rahastusvõimalust ei leitud või küsimusele saadi vastus teisel
nõustamiskorral.
100% vastajatest jäi nõustanud konsultandi teenindus- ja erialaste oskusega rahule või väga
rahule, seejuures 88% vastajatest märkis vastuseks, et jäi „väga rahule“.
Kodanikuühendusi
edendavaid
konsultatsiooniKodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium.
2017 aasta eelarve oli 19 600 eurot.

ja

infotegevusi

toetab

SA

Projekt „SmartLog“
Projekti „Smart Logistics and Freight Villages Initiative“(lüh. SmartLog) eesmärgiks on
plokiahela tehnoloogia sisse toomine logistikaalasesse andmevahetusse, millega tõstetakse
kauba transpordi kiirust. Projekti partneriteks on: Kouvola Innovation OY Soomest projekti
juhtpartnerina, Örebro Lääni Regioon Rootsist, Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut
Lätist, Tallinna Tehnikaülikool, Sensei OÜ ning SA Valgamaa Arenguagentuur Eestist.
Projekti eesmärgiks on vähendada transiidile kuluvat aega Kesk-Läänemere piirkonnas
olevas kahes TEN-T võrgustiku transpordikoridoris ja North Sea - Baltic (sh Helsingi-TallinnRiia). Valgamaa Arenguagentuur osaleb pilootrakenduse elluviimises, uute lahenduste
testimises ja teistes projekti tegevustes. Projekt on Valgamaa Arenguagentuurile oluline
arendamaks Valgat kui transpordi- ja transiidisõlme ning pakkumaks teabekeskusena
Valgamaa ettevõtetele välja uusi kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi, mis elavdavad
maakonna majandust ning andes võimalusi viia siin läbi rahvusvahelist kõlapinda leidvaid
üritusi.
2017. aastal viidi läbi pilootrakenduse 1 test, mille käigus selgus, et tarkvara vajab olulisi
täiendusi enne selle rakendamist reaalsuses. Töökorras tarkvara peab valmima 2018. aasta
märtsis, misjärel seda saab testida Tallinna ja Riia vahelises transpordikoridoris.
Projekti rahastab Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm ning selle kestus on kolm
aastat alates 1. septembrist 2016. Projekti kogueelarve on 2 191 918 €, millest ERDF katab
1 707 377 €. Valgamaa Arenguagentuuri maht projektis on 123 000 € koos ERDFi toetuse ja
15%.-lise omafinantseeringuga.
SA Lõuna-Eesti Turism ühendamine
2017 aasta novembris kiitis SA Valgamaa Arenguagentuuri (ühendav SA) nõukogu heaks
ühinemislepingu SA-ga Lõuna-Eesti Turism (ühinev SA). Varasemalt oli ühinemissoovi
avaldanud ühineva SA nõukogu. Ühinemise vajadus tulenes haldus- ja riigireformi käigus
tekkinud olukorrast, kus riik (valitsus) ei soovinud olla sihtasutuste asutajaõigustes. Samuti
oli lagunenud Lõuna-Eesti Turismi senine rahastuse süsteem (maavalitsused ja
omavalitsuste liidud). Valgamaa Arenguagentuuri ülesandeks ongi kokku leppida ja üles
ehitada uus Lõuna-Eestit välisturgudel „müüva“ organisatsiooni tulevikumudel. Selleks
Arenguagentuur ühinemislepingu kohaselt:
1) Teeb igakülgset koostööd regiooni tasandil mistahes organisatsioonilises ja juriidilises
vormis regiooni, sh turismi arendamisest huvitatud ettevõtete, organisatsioonide, samuti
riiklike – ja valitsusasutuste ning kohalike omavalitsustega nii Eestis kui ka välismaal; 2)
algatab tegevusi, viib ellu ning osaleb regiooni arengut soodustavate ja toetavate projektide
määratlemises ja nende realiseerimises; 3) osaleb regiooni toodete/teenuste arendamises,
sh standardite ja kvaliteedikriteeriumite välja töötamises, arendamises ja kontrollimises; 4)
arendab koostööd Eesti ja teiste riikide analoogsete institutsioonidega; 5) koordineerib ja viib

ellu turundustegevusi potentsiaalsetel sihtturgudel, sh Eestit ja Lõuna-Eestit kui reisisihti
tutvustavate sise- ja välisturu tegevuste läbiviimine; 6) kogub, analüüsib ja tagab regiooni
informatsiooni, sh turismiinfo olemasolu erinevates kommunikatsioonikanalites ja
infosüsteemides, sh riigi turismiinfosüsteem ja turismiinfo jaotuskanalid, osaleb
infojaotuskanalite planeerimises ja arendamises; 7) korraldab õppeprogramme, konverentse,
seminare, koolitusi, pakub professionaalset valdkonnapõhist nõustamist; 8) lähtuvalt regiooni
prioriteetidest annab sisendit ja osaleb nii regiooni- kui riiklikes arendus- ja
planeerimistegevustes.
Töötajad
2016.a. töötas töölepinguga 9 inimest ja arvestatud palgakulu oli 149 635 eurot ning
juhatuse liikmele maksti tasu 12 000 eurot.
2017.a. töötajate arv, kes töötasid töölepingu alusel oli sama , mis 2016.a. ja arvestatud
palgakulu oli 144 578 eurot ning juhatuse liikmele maksti 11 600 eurot.
Töövõtulepingute alusel maksti 2016.aastal 8 837 eurot ja 2017.aastal 12 293 eurot.
Finantsnäitajad:
1.Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustised)
2016.aastal 5,86
2017.aastal 2,88
2. Likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustised)
2016.aastal 4,42
2017.aastal 2,39
3. Võlakordaja (kohustised/koguvara)
2016.aastal 4,10
2017.aastal 10,85
4. Omakapitali rentaablus (puhaskasum/omakapital x 100)
2016.aastal -35,60
2017.aastal -15,73
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

Raha

18 695

23 875

2

Nõuded ja ettemaksed

51 344

25 672

3

Varud

14 418

16 152

Kokku käibevarad

84 457

65 699

Materiaalsed põhivarad

185 584

207 009

Kokku põhivarad

185 584

207 009

270 041

272 708

3 409

0

6

Võlad ja ettemaksed

25 885

11 213

7

Kokku lühiajalised kohustised

29 294

11 213

29 294

11 213

64

64

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

278 549

354 627

Aruandeaasta tulem

-37 866

-93 196

Kokku netovara

240 747

261 495

270 041

272 708

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

379 472

332 542

8

9 545

12 891

9

28

0

389 045

345 433

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-179 281

-149 427

10

Tööjõukulud

-225 162

-228 943

11

-21 425

-60 000

5

-425 868

-438 370

-36 823

-92 937

-1 044

-261

1

2

-37 866

-93 196

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-36 823

-92 937

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

21 425

60 000

Muud korrigeerimised

17 118

0

Kokku korrigeerimised

38 543

60 000

-25 672

88 314

1 734

103

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

14 672

-33 562

Kokku rahavood põhitegevusest

-7 546

21 918

Laekunud intressid

1

2

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1

2

-1 044

-261

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

3 409

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

2 365

-261

Kokku rahavood

-5 180

21 659

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

23 875

2 216

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-5 180

21 659

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

18 695

23 875

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus

5

3

7

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid

6

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2015

Akumuleeritud tulem

64

354 627

354 691

0

-93 196

-93 196

64

261 431

261 495

Aruandeaasta tulem

0

-37 866

-37 866

Muud muutused
netovaras

0

17 118

17 118

64

240 683

240 747

Aruandeaasta tulem
31.12.2016

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2017.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. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Maad, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga
14
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Ehitised

14-20

Muu amortiseeruv põhivara

5-10

2017. a. majandusaasta aruanne

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 netokäive, tulem valuutakursi muutustest,
tulem finantsinvesteeringute müügist, tulem põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid ja muud tulud.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
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)

Sularaha kassas
Arvelduskontod
Raha teel
Kokku raha

31.12.2017

31.12.2016

522

1 522

17 914

22 008

259

345

18 695

23 875
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

579

579

579

579

61

61

1

1

1

1

5 103

5 103

4 996

4 996

107

107

Laekumata
sihtfinantseerimine

45 600

45 600

Kokku nõuded ja
ettemaksed

51 344

51 344

Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed

31.12.2016

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

1 623

1 623

1 623

5 696

5 696

2

2

2

2

295

295

295

295

Laekumata
sihtfinantseerimine

18 056

18 056

Kokku nõuded ja
ettemaksed

25 672

25 672

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Intressinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud

8

Lisa
nr

1 623

Ostjatelt laekumata
arved

4

4

8
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Ettevõtte tulumaks

Maksuvõlg
0

0

Käibemaks

0

393

0

266

Üksikisiku tulumaks

0

2 972

0

2 177

Sotsiaalmaks

0

5 700

0

4 179

Kohustuslik kogumispension

0

313

0

226

Töötuskindlustusmaksed

0

367

0

285

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

0

6

0

Ettemaksukonto jääk

61

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

61

5 690
9 745

5 696

7 133

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2015
Soetusmaksumus

194 368

111 350

305 718

Akumuleeritud kulum

-12 463

-26 246

-38 709

Jääkmaksumus

181 905

85 104

267 009

Amortisatsioonikulu

-13 112

-15 675

-28 787

0

-31 213

-31 213

Soetusmaksumus

194 368

53 857

248 225

Akumuleeritud kulum

-25 575

-15 641

-41 216

Jääkmaksumus

168 793

38 216

207 009

Amortisatsioonikulu

-13 112

-8 313

-21 425

Soetusmaksumus

194 368

53 857

248 225

Akumuleeritud kulum

-38 687

-23 954

-62 641

Jääkmaksumus

155 681

29 903

185 584

Muud muutused

31.12.2016

31.12.2017
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Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Arvelduskrediit

3 409

3 409

Lühiajalised laenud
kokku

3 409

3 409

Laenukohustised kokku

3 409

3 409

EONIA+3,75

EURO

24.11.2018

Sihtasutusel on AS-iga SEB sõlmitud arvelduslaenuleping,limiidiga 50 000 EUR.
Tagatiseks on eelarvest ettenähtud vahendid.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

11 711

11 711

Võlad töövõtjatele

4 429

4 429

Maksuvõlad

9 745

9 745

25 885

25 885

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

4 080

4 080

Maksuvõlad

7 133

7 133

11 213

11 213

Kokku võlad ja ettemaksed

4

4

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

-84 543

84 543

0

0

0

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

-84 543

84 543

0

0

0

-11 549

200 703

0

-207 008

-17 854

-270

19 994

0

-19 926

-202

-9 832

9 832

0

0

0

1 293

14 885

-328

-15 850

0

19 120

0

0

-19 120

0

Valga Maavalitsus

0

4 950

0

-4 950

0

Valgamaa Omavalitsuste Liit

0

65 688

0

-65 688

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-1 238

316 052

-328

-332 542

-18 056

-85 781

400 595

-328

-332 542

-18 056

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Sa Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Valgamaa Kutseõppekeskus
Sotsiaalministeerium
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

-17 854

226 975

0

-235 359

-26 238

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

-202

18 802

0

-18 600

0

Valgamaa Omavalitsuste Liit

0

69 137

0

-69 137

0

Valga Maavalitsus

0

3 600

0

-3 600

0

PM Registrite Amet

0

17 330

0

-26 147

-8 817

Kouvola Innovation OY

0

13 212

0

-23 757

-10 545

Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda

0

2 872

0

-2 872

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-18 056

351 928

0

-379 472

-45 600

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-18 056

351 928

0

-379 472

-45 600

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2017

2016

Kaupade müük

3 435

3 489

Teenused

6 110

9 402

Kokku tulu ettevõtlusest

9 545

12 891
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

-15 370

-14 964

Üür ja rent

-8 360

-5 939

Mitmesugused bürookulud

-4 334

-4 504

Lähetuskulud

-10 513

-6 818

Koolituskulud

-542

-624

-17 200

-13 494

Infotehnoloogiakulud

-5 305

-8 852

Info- ja PR teenused

-544

-12 415

Ürituste korraldamise kulud

-117 113

-81 817

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

-179 281

-149 427

Transpordikulud

Riiklikud ja kohalikud maksud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Erisoodustus
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2017

2016

168 471

170 472

56 691

57 966

0

505

225 162

228 943

9

9

2017

2016

11 600

12 000

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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REIN ORG

Juhatuse liige
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 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 31.12.2017 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/
Vilja Kübar
Vandeaudiitori number 276
Audiitorbüroo Fides OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 234
Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
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