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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, kaasaaidata koostöö tõhustamisele erinevate 
arendusorganisatsioonide vahel ning pakkuda professionaalseid tugiteenuseid. 
2016. 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 2016. aastal oli Rein 
Org. 
 
2016. aasta on Valgamaa Arenguagentuurile olnud igati edukas. Aprillis 2015 ühinesid 
arenguagentuuriga kaks olulist sihtasutust: SA Otepää Turism ja SA Tõrva-Helme Turism. 
Seeläbi koondus arenguagentuuri kokku kogu Valgamaa turismivaldkonna võimekus ja 
ressurss. Alustati kõigi kolme turismiinfokeskuse (Valga KÜK, Otepää TIK ja Tõrva TIP) ühist 
koordineerimist, mis on turismi kõrghooajal, 15. maist 15. septembrini, avatud iga päev. 
Turismi arendus- ja turundustegevuste tulemusena on kasvanud maakonnas ööbivate 
külastajate külastuse kestus (üle 2,0 ööbimise inimese kohta). 
 
Uuendatud on Valgamaa turismiinfo kaart (EST,ENG,RUS). Samuti on uuendatud Valga- 
Otepää- Tõrva linna kaardid ning välja antud sündmuste kalendrid (EST,LAT,RUS, 
ENG,FIN). Erinevatele sihtgruppidele mõeldud teenuste kohta käiv info on koondatud ning 
esitatud otepaa.eu ja valgamaa.ee kodulehtedel,  mida vajadusel saab ka külastajatele välja 
printida.  Koostöös Lõuna- Eesti ühisprojektiga „Elu kahe maailma piiril“  on koostatud ühine 
pakkumiste raamat. 
 
SA Valgamaa Arenguagentuur osales oma väljapanekuga 2016. aasta Matkamessil, 
Balttouril, Tourestil ja Mardilaadal. TIK-i ja KÜK-i põhitöötajad töötasid kõigil nimetatud 
messidel täisajaga, esindades nii Otepää, Tõrva ja Valga piirkonda, kui ka Valgamaad ja 
Lõuna-Eestit. Märtsis osaleti koos SA Lõuna-Eesti Turismiga Minskis toimunud Valgevene 
reisikorraldajate seminaril. Valgamaa materjalid said edastatud ka ettevõtjatele, kes osalesid 
Motoexotikal (Valga Militaarteemapark) ning GoExpo-l Helsingis (Otepää Golf). Valgamaa 
osales esimesel online - messil Travel Expo 2016. 
 
Aprillis 2016 külastas Valgamaad 40 Valgevene reisikorraldajat. Reklaamreisi tulemusel on 
tekkinud esimesed töökontaktid ettevõtjate vahel ning Valgevene reisibussid on hakanud 
külastama Lõuna-Eestit. 
 

Arendustegevused ja toetust leidnud turismivaldkonna projektid: 
Oleme partnerid EST-LAT projektis „Livonian Culinary Route“. Rahastuse on saanud kolm 
LEADER projektitaotlust: „Valgamaa tuntuks“ (projekti eelarve 42 222 eurot); „Otepää ja 
Valgamaa turismipiirkondade võimekuse ja koostöö tugevdamine“ (14 222 eurot); „Valgamaa 
tuntuse suurendamine pereturistide hulgas“ (6667 eurot). 
Koostati ja anti sisend Valgamaa arengu- ja PATEE kavasse.  
 
Maakondlikud õppereisid: 
Valga KÜK-i ja Otepää TIK-i põhi- ja asendustöötajatele korraldati enne suvist hooaega 
õppereis Valgamaale. Valgevene ja Vene reisikorraldajatele viidi läbi tootetutvustusreisid 
Valgamaal. 
Ettevõtjatele korraldati õppereis Leetu, DruWkininkai piirkonda.  
 
 



Otepää TIK on Rally Estonia ametlik partner olnud üle viie aasta. Otepää TIK-i töötajad 
osalesid Rally Estonial 15. -17. juulil, kus oldi väljas oma välitelgiga Tartus; 05.- 07. augustil oldi 

välitelgiga Pühajärvel rahvusvahelisel Triatlonil  Ironman ning väljas oldi ka 4. juunil 

Pühajärvel Otepää Jooksutuuril ja 27.- 28. augustil Tehvandil Suvebiatloni MM-il.   

Valga KÜK-i töötajad olid väljas oma välitelgiga 06. augustil Valga Rahvusvahelisel 
Militaarajaloofestivalil; 07.- 08. mail osaleti heategevuslikul Valga-Valka Piirilaadal;  Vorsti- ja 
grillfestivalil. Koos maakonna turismiarendusjuhiga võeti osa 18. juunil Tallinnas üritusest  
„Ava lava, Tallinn“. 
 
2016. aastal oli TIP-i, TIK-i ja KÜK-i külastuste statistika järgmine: Tõrvas külastajad kokku: 
901, Valgas: 5607 ja Otepääl: 6848 külastust.  
 
Arenguagentuuri eestvõttel on maakonnas käivitunud uus ettevõtlust turgutav programm 
PATEE (Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks), mis keskendub 
noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtete koostöö tõhustamisele. Maakonnas on saavutatud 
kokkulepe PATEE tegevuste (sh. tegevuste kaasrahastamise) osas aastani 2019. 
Valgamaa noorte ettevõtluskonkursi  käigus (2015/2016  õ-a) loodi 11 mini- ja õpilasfirmat. 
Veebruaris osaleti üle- Eestilisel mini- ja õpilasfirmade laadal Tallinnas, projektis osalejatele 
viidi läbi kaks koolitust ning korraldati konkurssi kokkuvõttev lõpuüritus, kus konkursi käigus 
loodud tooteid tutvustati publikule ja žüriile.  Minifirmade  üle- Eestilisel lõppvõistlusel osales 
maakonnast kaks minifirmat, mille tulemusena toodi koju I ja II koht. Konkurssi turundati 
sotsiaalmeedias ja kohalikes meediaväljaannetes. Konkurssi tutvustati Valga Põhikooli 6-
ndatele klassidele. 2016. a II poolaastal  tutvustati konkurssi Valgamaa 12-nes koolis, toimus 
kolm seminari äriideede arendamiseks, turunduseks ja tootearenduseks ning üks õpituba, 
osaleti kahel mini- ja õpilasfirmade laadal, 2016/2017 õ-a loodi 15 mini- ja õpilasfirmat. 
Valgamaa Arenguagentuur on juhendajaks kahele minifirmale. Jagati  „Nupp nokib“ konkursi  
eesmärkide, tegevuste ja korraldamise praktilist  kogemust maakonna delegatsiooni visiidi 
raames 05. - 08.10.2016 Moldovas Nisporeni rajooni kooliõpilastele ja haridusameti 
töötajatele. 
„Ettevõtliku kooli“ tegevuste raames korraldati standardi rakendamise koolitus Hargla Kooli 
meeskonnale ja „Ettevõtliku kooli“ rakenduskoolitus Tsirguliina Keskkoolile. Korraldati 
maakonna koolidele õppereis Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja Viljandi Gümnaasiumisse. 
Juhendati Hargla Kooli „ettevõtliku õppe“ standardi koostamisel. Tutvustati „ettevõtliku kooli“ 
põhimõtteid Valga Põhikooli (ligi 900 õpilast) juhtkonnale. 2016. a II poolaastal  korraldati  
neli majandusmängu Lüllemäe, Keeni ja Hummuli Põhikooli ning Hargla Kooli õpilastele, 
„ettevõtliku kooli“ baaskoolitus Valga Põhikoolis, töö- ja käsitööõpetajate õppereis Võru 
Gümnaasiumisse ja Tsentrisse. Ettevõtliku kooli programmiga ei liitunud 2016.a veel ühtegi 
uut haridusasutust. 
 
2016. aastal kasutas agentuuri nõustamisteenuseid 430 erinevat ettevõtlusklienti, nõustamisi 
oli 520. Nõustamise tulemusel aidati kaasa ca 35 ettevõtte alustamisele ning 16 ettevõtjat 
said agentuuri kaasabil rahastuse. Seminaridest ja koolitustest võttis osa 402 inimest. 
Ettevõtluse infokirja listis on ca 1300 kontakti.  
Nõustatud on 298 ettevõtlikku inimest ja ettevõtjat, mille käigus leiti vastused kliendi 
küsimustele ja toetati tema tegevusplaani.  
Tegutsevate ettevõtete nõustamine - 132 tegutsevat ettevõtet on saanud abi ja nõu 
toetusvõimaluste  kohta (sh LEADER, PRIA), koostööpartnerite leidmisel ning maksundus- ja 
raamatupidamisküsimustes. Teostati kuus firmavisiiti, kaardistamaks ettevõtete hetkeseisu ja 
vajadusi. Neli maakonna ettevõtet on Lõuna-Eesti äri- ja kommunikatsioonikeskuse SPARK 
Demo eksponendina väljas. LEADER toetuse taotlusi  esitati 11, millest kõik said rahastuse. 
Klienditagasiside: EAS CRM-keskkonna alusel on koondatud 2016. aasta kohta MAK-ides 
nõustatud ettevõtjate klienditagasiside. Klientidele esitati kaks küsimust: 



1. Kui tõenäoliselt te soovitaksite MAK-i teenuseid oma sõbrale või 
ettevõtjatele/organisatsioonidele? Keskmine hinne 10-palli süsteemis oli 8,59. 
2. Kuidas jäite rahule teeninduskogemusega? (teeninduskvaliteet ja professionaalsus)? 
Keskmine hinne 10-palli süsteemis oli 8,93. 
 
Valgamaa ettevõtjate mentorklubi tegevused viidi läbi  veebruarist maini 2016, mil toimus neli 
klubikohtumist, neist kaks kahepäevased. Osalevate mentiide arv oli 14, mentorite arv kuus. 
Üks koolitus viidi läbi koostöös Kagu-Eesti mentorklubiga. 
Ettevõtlusnädal toimus 3.-7.oktoobril,  osalejate arv kokku 256. Koostööpartnerite arv kuus. 
Nädala raames viidi läbi kolm lühiseminari, ettevõtluspäev, toidumärgistamise koolitus ja 
õppereis Leetu. Ettevõtluspäev toimus 3.oktoobril, kus osalejate arv oli 76. 
 
Novembris toimus Valgamaa ettevõtjatele õppereis Saaremaale, kus osales 23 ettevõtjat ja 
arendajat. Saaremaal külastati nelja ettevõtet. Õppereisi eesmärgiks oli parimate 
praktikatega tutvumine ja ettevõtjatevaheline koostöö. 
Osalemine partnerina tegevustes: õppereis Lõuna-Eesti metalliettevõtetesse; Liivimaa 
töömess; maakonna haridusmess; äriklubi kohtumised; SparkDemo käivitamine; „Maale 
elama“ infopäev ja mess; infopäev Töötukassa klientidele Tõrvas ja Valgas; 
Rahandusministeeriumi e-arvete koolitus; BDA baaskoolitus alustavale ettevõtjale; 
„Valgamaa ettevõtlusauhind“ konkursi läbiviimine, auhinnagala; arendustöötajate ümarlaud.   
 
Valgamaa vabaühenduste juhtide arenguprogramm 2016, mille eesmärgiks on maakonnas 
tegutsevate vabaühenduste juhtide võimekuse kasvatamine organisatsiooni igapäevasel ja 
pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel, misläbi suureneb ka maakonnas tegutsevate 
vabaühenduste võimekus osaleda poliitika kujundamises ja/või avalike teenuste osutamisel. 
Programmi raames toimus jaanuarist juunini seitse koolitust: strateegiline planeerimine ja 
juhtimine, juriidilised toimingud, ühingu majandustegevus, maksundus, projektide koostamine 
ja juhtimine, avalik esinemine, raamatupidamine. Programmis osales 22 maakonna 
vabaühenduste juhti, neist 19 läbis koolituse täies mahus. Üldine hinnang arenguprogrammi 
eesmärkide saavutamisele on hea, osalejad leidsid, et koolitustel saadud teadmisi on oma 
organisatsioonis hea rakendada ning programmis osalemine aitas leida uusi 
koostööpartnereid. 
Ühisnädala tähtsündmusena viidi läbi MTÜ-de seminar ja tunnustussündmus  „Märka 
Tegusaid Ühendusi“ 25. novembril, kus osalejaid oli 50. Seminari läbivaks ettekannete ja 
arutlusteemadeks oli hoolivus ning selle märkamine oma tegevustes. Tunnustati konkursi 
„Valgamaa MTÜ ja Väärt Kodupaik 2016“ raames nelja nominenti:  MTÜ-d Otepää Üritused 
kui öölaulupidude ning spordisündmuste korraldajat, MTÜ-d Tramburai ja Bamba kui 
Kaagjärve mõisakompleksi taaselustajat, Monika Rogenbaumi kui vabaühenduste 
eestvedajat ja maakonna sädeinimest ning Pedajamäe küla kogukonda kui kodupaiga 
väärindajat ning Eestimaa aasta küla kandidaati Valgamaalt. 
 
Kohalike omavalitsuste uuring vabaühenduste rahastamisest. Selleks, et tuua välja 
peamised kitsaskohad KOV-ide poolses vabaühenduste rahastamist reguleerivates 
dokumentides, tellis KÜSK Siseministeeriumi korraldusel MAK-idelt kodanikuühenduste 
rahastamise analüüsimise teenust maakonna KOV-ides. Analüüsi kokkuvõttena valmis 
maakonnas raport, mis annab ülevaate kodanikuühenduste rahastamisest maakonna 
kohalikes omavalitsustes enne haldusreformi teoks saamist. 
Uuring Valgamaa kohalike omavalitsuste seas viidi läbi kodulehekülgedelt leitava info põhjal.  
Juhul, kui konsultant ei leidnud vajalikku informatsiooni omavalitsuse kodulehelt võttis 
konsultant omavalitsusega ühendust telefonitsi. 
Suurem enamus Valgamaa omavalitsusi on leidnud võimaluse mittetulundusühingute 
rahastamiseks. Enamuses väiksemates omavalitsustes on tegemist eelkõige 
projektirahastusega – toetust antakse nii projektides osalemise omafinantseeringuks kui 
vallaelanikele mõeldud ürituste ja sündmuste korraldamiseks. Vähemal määral antakse 
tegevustoetust.  



 
Klientide (MTÜ) nõustamised. 2016. aasta jooksul toimus projektitaotluste esitamise ja 
aruandlusega seoses 44 nõustamist, MTÜ loomisega seonduvalt 18 nõustamist; MTÜ 
juhtimise ja arendamisega seonduvalt 25 nõustamist. 
Klienditagasiside: KÜSK-i korraldatud MTÜ-de klienditagasiside uuringu kohaselt sai oma 
küsimusele vastuse või probleemile lahenduse 87% vastanutest ning 11% sai seda osaliselt. 
Nõustava konsultandi teenindus- ja erialaste oskustega jäi rahule 97% vastanutest. 
 
Koostöövõrgustikes osalemine: Valgamaa Tervisenõukogu, mis korraldab ja koordineerib 
terviseedenduslike sündmuste korraldamist, korraldab koolitusi, infopäevi ja teemaseminare;  
LEADER tegevusgrupid, põhinedes kohalikul vajadusel, kaasavad meetmete 
väljatöötamisse, korraldavad infopäevi; arendustöötajate ümarlaud planeerib ja korraldab 
maakondlikke ühistegevusi;  
noosootöö võrgustikus planeeritakse tegevusi noortele, kaasatakse tegevustesse kohalikke 
MTÜ-sid;  
maakondliku siseturvalisuse nõukogus peetakse arutelusid ja toimuvad tegevused  
kogukondade turvalisuse tõstmiseks ning siseturvalisuse vaate saamiseks maakondlikul 
tasandil. 
 
ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ teenuste arendamiseks ja 
erivajadustega või hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööturule toomiseks anti avatud 
taotlusvoorude eel maakondlike arenguagentuuride ülesandeks määratleda maakonnas 
sotsiaalteenuste toimepiirkonnad ning saada ülevaade maakondade hoolekandeteenuste 
osutamise ja planeerimise protsessist. Selleks seati eesmärgiks hooldusega seotud 
sotsiaalteenuste hetkeolukorra kaardistamine omavalitsuste lõikes ja analüüs koos 
ettepanekutega, missuguseid hoolekandeteenuseid ja kus teenusepiirkondades on vaja 
osutada ja arendada. 
Kaardistamine viidi läbi 2015. aasta septembrist kuni jaanuarini 2016, külastati kõiki 
Valgamaa kohalikke omavalitsusi ja kaardistati hooldusega seotud sotsiaalteenuste 
hetkeolukorda ning arutleti teenuste arendusvajaduste üle. Eraldi dokumendina valmis 
hooldusega seotud sotsiaalteenuste olukorra analüüs, mis on kättesaadav Valgamaa 
Arenguagentuuri veebilehelt. Veebruaris-märtsis toimusid kolme toimepiirkonna 
arendusseminarid, mille tulemusena koostati kolme piirkonna sotsiaalteenuste 
arendusvajaduste kirjeldused. Oktoobris avatud taotlusvoorus osales kaks Valgamaa 
piirkonda sotsiaalteenuste arenduseks toetuse taotlemisel. 
 
Projekt „SmartLog“ 
Projekti „Smart Logistics and Freight Villages Initiative“ (lüh. SmartLog) eesmärgiks on 
„Blockchain“ tehnoloogia sissetoomine 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 rahastatakse Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmist ning selle kestus on 
kolm aastat alates 1. septembrist 2016. Projekti kogueelarve on 2 191 918 eurot, millest 
ERDF katab 1 707 377 eurot. Valgamaa Arenguagentuuri maht projektis on 123 000 eurot 
koos ERDFi toetuse ja 15%-lise omafinantseeringuga.  
Projekti üheks eesmärgiks on vähendada transiidile kuluvat aega Kesk-Läänemere 
piirkonnas olevas kahes TEN-T võrgustiku transpordikoridoris ja North Sea – Baltic (sh 
Helsingi – Tallinn – Riia).  
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. 



 
Lõuna-Eesti ettevõtete ühise demokeskusega seotud tegevused algasid 2015. aasta lõpus. 
Esmalt telliti loomeagentuurilt brändi ja visuaalse identiteedi loomine (maksumusega ca 8000 
eurot + KM). Alates novembrist 2015 on palgal üks täiskohaga projektijuht ja alates 
veebruarist-märtsist 2016 ka teine täiskohaga projektijuht, kelle palgad tulevad Tartu 
Linnavalitsuselt läbi Tartu Teaduspargi (mõlema brutopalk ca 1500 eurot). Ruumid ehitas 
välja eraettevõtjast hoone omanik (Rein Lemberpuu) ja andis Tartu Teaduspargile üürile 
(igakuine üürikulu ca 5000 eurot). Üürikulu katavad ettevõtted, kes demokeskuses väljas on 
(ettevõtja igakuine kohatasu on 75 eurot). Lisaks veel erinevad arenduskulud ja kõrvalkulud 
(koduleht, bürookulud jne.). Lisaks väljapanekule, mille lõid ettevõtted ise, saavad keskuses 
esindatud ettevõtted kasutada Demokeskuse ruume oma keskust külastavate 
delegatsioonidega, mille kaudu ettevõtted saavad endale uusi kliente. 
koosolekuteks, klientide võõrustamiseks, koolituste läbiviimiseks jms. Nad on infovoos sees 
seoses 
Keskus avati 2016. aasta septembris. Esimese nelja tegutsemiskuu käigus käis keskusest 
läbi üle 2000 inimese ning toimus rohkem kui 40 sündmust. Uuemat statistikat hetkel pole, 
aga ca 500 külalist kuus on keskmine. 
Põhjuseid, miks keskust vaja oli, on laias laastus kaks: avaliku sektori jaoks (s.h. minu töös) 
on väga hea, kui meil on olemas üks koht, kus kogu Lõuna-Eesti ettevõtluse lugu ära 
rääkida. Seal on olemas innovatsiooniala, mis räägib tugevamatest sektoritest, 
haridusasutustest jms ning lisaks näited piirkonna säravamatest ettevõtetest. 
Delegatsioonide võõrustamiseks – super koht! 
Ettevõtete jaoks on tegemist eelkõige ühe täiendava turunduskanaliga, näiteks uute klientide 
leidmiseks.  Neil on Tartu kesklinnas püsiv väljapanek ja projektijuhid oskavad kõiki Demos 
olevaid ettevõtteid edukalt külalistele  n.ö. „müüa“, samas ka iseenda tutvustamiseks ja 
turundamiseks, näiteks tööjõu leidmiseks, sest keskust külastab ka palju koolide gruppe. 
 
Töötajad 
Võrreldes 2015. aastaga, mil töölepinguga töötajate arv oli arenguagentuuris  kaheksa, 
töötajatele arvestatud palgakulu oli 112 772 eurot ning juhatuse liikmele maksti tasu 11 200 
eurot, suurenes töölepinguga töötajate arv 2016. aastal üheksale, palgakuluga 149 635 eurot 
ning juhatuse liikmele maksti tasu 12 000 eurot. 
Töövõtulepingu alusel maksti 2015. aastal tasu 12 725 eurot, kuid 2016. aastal  8 837 eurot. 
 
Finantsnäitajad: 

1. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/ lühiajalised kohustused) 
2015.aaastal  2,96 
2016.aastal    5,86 

       2    Likviidsuskordaja (likviidsed varad/ lühiajalised kohustused) 
 2015.aastal   2,60 
 2016.aastal   4,42 
      3.   Võlakordaja ( kohustused/koguvara) 
 2015.aaastal 11,2 % 
 2016.aastal    4,1 % 
      4.     Omakapitali rentaablus (puhaskasum/omakapital) 
 2015.aastal   35,71 
 2016.aastal    - 35,6 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 23 875 2 216 2

Nõuded ja ettemaksed 25 672 113 986 3

Varud 16 152 16 255  

Kokku käibevarad 65 699 132 457  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 207 009 267 009 5

Kokku põhivarad 207 009 267 009  

Kokku varad 272 708 399 466  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 11 213 44 775 7

Kokku lühiajalised kohustised 11 213 44 775  

Kokku kohustised 11 213 44 775  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 64 64  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 354 627 227 956  

Aruandeaasta tulem -93 196 126 671  

Kokku netovara 261 495 354 691  

Kokku kohustised ja netovara 272 708 399 466  



9

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 332 542 496 208 8

Tulu ettevõtlusest 12 891 14 852 9

Kokku tulud 345 433 511 060  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -149 427 -177 110 10

Tööjõukulud -228 943 -183 249 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -60 000 -23 478 5

Kokku kulud -438 370 -383 837  

Põhitegevuse tulem -92 937 127 223  

Intressikulud -261 -571  

Muud finantstulud ja -kulud 2 19  

Aruandeaasta tulem -93 196 126 671  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -92 937 127 223  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 60 000 23 478 5

Kokku korrigeerimised 60 000 23 478  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 88 314 -96 131 3

Varude muutus 103 -11 489  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -33 562 -5 199 7

Kokku rahavood põhitegevusest 21 918 37 882  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -124 803  

Laekunud intressid 2 19  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 -124 784  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud intressid -261 -571  

Laekunud sihtkapital 0 45 577  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -261 45 006  

Kokku rahavood 21 659 -41 896  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 216 44 112 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 21 659 -41 896  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 875 2 216 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 64 182 379 182 443

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
64 182 379 182 443

Aruandeaasta tulem 0 126 671 126 671

Muud muutused

netovaras
0 45 577 45 577

31.12.2015 64 354 627 354 691

Aruandeaasta tulem 0 -93 196 -93 196

31.12.2016 64 261 431 261 495
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise

seadustest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamise tavast.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamiseseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega.

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. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse

meetodil.

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
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Ehitised amortis.norm 5-7 %

Muu amortiseeruv põhivara amortis.norm 10 -20%

Finantskohustised

Kõik finantskohustused ( 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 kõik 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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

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 .

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Sularaha kassas 1 522 944

Arvelduskontod 22 008 1 179

Raha teel 345 93

Kokku raha 23 875 2 216
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 623 1 623  

Ostjatelt laekumata

arved
1 623 1 623  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
5 696 5 696 4

Muud nõuded 2 2  

Intressinõuded 2 2  

Ettemaksed 295 295  

Tulevaste perioodide

kulud
295 295  

Laekumata

sihtfinantseerimine
18 056 18 056  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 672 25 672  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 641 1 641  

Ostjatelt laekumata

arved
1 641 1 641  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 198 4 198 4

Muud nõuded 4 4  

Intressinõuded 4 4  

Ettemaksed 1 950 1 950  

Tulevaste perioodide

kulud
1 950 1 950  

Laekumata

sihtfinantseerimine
106 193 106 193  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
113 986 113 986  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 0 0 70

Käibemaks 0 266 0 332

Üksikisiku tulumaks 0 2 177 0 3 070

Sotsiaalmaks 0 4 179 0 5 842

Kohustuslik kogumispension 0 226 0 355

Töötuskindlustusmaksed 0 285 0 397

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 0 6 0

Ettemaksukonto jääk 5 690  4 192  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 696 7 133 4 198 10 066

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2014  

Soetusmaksumus 142 373 38 542 180 915

Akumuleeritud kulum -1 186 -14 045 -15 231

Jääkmaksumus 141 187 24 497 165 684

  

Ostud ja parendused 51 995 72 808 124 803

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
51 995  51 995

Muud ostud ja parendused  72 808 72 808

Amortisatsioonikulu -11 277 -12 201 -23 478

  

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

Muud muutused 0 -31 213 -31 213

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 194 368 53 857 248 225

Akumuleeritud kulum -25 575 -15 641 -41 216

Jääkmaksumus 168 793 38 216 207 009



16

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2016. a. majandusaasta aruanne

2016.aastal kanti maha põhivahendid mille soetusmaksmus oli alla 5000 euro.

Mahakantud varade soetusmaksmus oli 57 493 eurot ning akumuleeritud kulum

oli 26 280 eurot.

Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

Sihtasutusel on AS-iga SEB sõlmitud arvelduslaenuleping. Limiit on 50 000 eurot, intressiga EONIA (baasintressimäär) + 3,75 % aastas

tähtajaga 24.11.2017.

Tagatiseks on eelarvest ettenähtud vahendid.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 080 4 080  

Maksuvõlad 7 133 7 133 4

Kokku võlad ja ettemaksed 11 213 11 213  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 13 166 13 166  

Võlad töövõtjatele 1 131 1 131  

Maksuvõlad 10 066 10 066 4

Saadud ettemaksed 20 412 20 412  

Muud saadud ettemaksed 20 412 20 412  

Kokku võlad ja ettemaksed 44 775 44 775  

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Otepää Vallavalitsus 0 15 450 -15 450 0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 0 28 019 -112 562 -84 543

Valga Linnavalitsus 0 24 759 -24 759 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
0 68 228 -152 771 -84 543

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus -2 840 148 129 -156 838 -11 549

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -250 10 363 -10 383 -270

Valgamaa Kutseõppekeskus -7 750 0 -2 082 -9 832

Valga Maavalitsus 0 4 600 -4 600 0

SA Järvamaa Arenduskeskus 0 7 000 -7 000 0

Kurzeme Planeerimis regioon 0 49 603 -49 603 0

Vidzeme Planeerimis regioon 0 28 815 -28 815 0

Sotsiaalministeerium 0 13 020 -11 727 1 293

Võrumaa Arenguagentuur 0 2 378 -2 378 0

Otepää Vallavalitsus 0 17 114 -17 114 0

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

esindus Lätis
0 8 030 -8 030 0

Hummuli Vallavalitsus 0 -6 946 6 946 0

Valgamaa Omavalitsuste Liit 0 46 543 -46 543 0

Helme Vallavalitsus 0 -1 842 1 842 0

SA Emajõe Jõeriik 0 1 982 -1 982 0

Põlvamaa Arenduskeskus SA 0 1 367 -1 367 0

Haapsalu Linnavalitsus 0 461 -461 0

Ida-Viru Maavalitsus 0 800 -800 0

Põllumajanduse Registrite Amet 0 2 358 -2 358 0

Puka Vallavalitsus 0 144 -144 0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 0 19 120 0 19 120

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-10 840 353 039 -343 437 -1 238

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-10 840 421 267 -496 208 -85 781
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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

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus -11 549 200 703 0 -207 008 -17 854

Sa Kodanikuühiskonna Sihtkapital -270 19 994 0 -19 926 -202

Valgamaa Kutseõppekeskus -9 832 9 832 0 0 0

Sotsiaalministeerium 1 293 14 885 -328 -15 850 0

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 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

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-85 781 400 595 -328 -332 542 -18 056

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Koolitusteenused 0 3 710

Kaupade müük 3 489 5 011

Teenused 9 402 6 131

Kokku tulu ettevõtlusest 12 891 14 852

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Transpordikulud -14 964 -28 913

Üür ja rent -5 939 -9 825

Mitmesugused bürookulud -4 504 -7 994

Lähetuskulud -6 818 -8 190

Koolituskulud -624 -2 907

Riiklikud ja kohalikud maksud -13 494 -35 946

Infotehnoloogiakulud -8 852 -3 699

Info- ja PR teenused -12 415 -24 577

Muud -81 817 -55 059

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-149 427 -177 110
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 170 472 136 697

Sotsiaalmaksud 57 966 46 270

Erisoodustus 505 282

Kokku tööjõukulud 228 943 183 249

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 9 8

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 12 000 11 200



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (registrikood: 90001227) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REIN ORG Juhatuse liige 22.05.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning kasumiaruannet,

rahavoogude aruannet ja omakapitali 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 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud

aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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 hea raamatupidamistavaga 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 21 a, Tartu linn, Tartu maakond, 51014

22.05.2017



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (registrikood: 90001227) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJA KÜBAR Vandeaudiitor 22.05.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine 70221 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 53401592

E-posti aadress reinorg@gmail.com

E-posti aadress valgamaa@valgamaa.ee

E-posti aadress eda.kulaots@valgamaa.ee

Veebilehe aadress www.arenguagentuur.ee


