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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. 

2018. aastal juhtis Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur nõukogu tööd nõukogu esimees 
Margus Lepik. Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu on seitsmeliikmeline. Vastavalt 
põhikirjale määras ühe nõukogu liikme Valga maavanem, kolm nõukogu liiget nimetas 

Valgamaa Omavalitsuste Liit ning kolm nõukogu liiget nimetasid omavalitsuste liit ja 

maavanem ühiselt maakonna ettevõtjate ja kodanikeühenduste ja/või nende liitude 
ettepanekul. 

Sihtasutuse igapäevast tööd juhib üheliikmeline juhatus. Juhatuse liige kuni 19.11.2018 oli 

Rein Org, alates 20.11.2018 on Anneli Kattai. 

 

Tegevused: 

 Ettevõtlusalane nõustamine, ettevõtlusega alustamine, raamatupidamine, 
ettevõtlusalased toetused, tootearendus, turundus. Ettevõtjate tunnustusürituse 
korraldamine, äriklubi tegevuse toetamine. Alustava ettevõtja baaskoolituse, 
ettevõtlusnädala, mentor- ja kogemusklubi korraldamine.  

 Mittetulundusühingute nõustamine, arendamine (asutamine, juhtimine, raamatupidamine, 

toetuste taotlemine, projektide koostamine/aruandlus, sotsiaalne ettevõtlus, avalike 
teenuste pakkumine, omatulu teenimine,  MTÜ tegevuse muudatused, lõpetamine)  ja 
tunnustamine. Valdkondliku info kogumine ja haldamine.  

 Turismialase info kogumine ja jagamine, Tõrva  ja Otepää turismiinfopunkti ning Valga 

Külastuskeskuse haldamine. Projektide koostamine ja juhtimine maakonna, kui atraktiivse 

turismisihtkoha turundamiseks.  

 Veebiportaali valgamaa.ee haldamine  (uudiste ja sündmuste lisamine, allasutuste info 

uuendamine)  ja arendustegevuste koordineerimine.  

 Valgamaa arengustrateegia koostamise koordineerimine. 

  

Valgamaa Arenguagentuuri juhitavad projektid:  

Leader projekt „Valgamaa Tuntuks“ , maakonna mainekampaania sotsiaalmeedias, 

välireklaamid LED ekraanidel, Valgamaa sündmuste eksponeerimine haagistel, reklaam  

ajalehes „Postimees“. Projekti kestvus  jaanuar 2017 – märts 2019, projekti eelarve 42 222 €.  

Leader projekt „Valgamaa tuntuse suurendamine  pereturistide hulgas“  Pereturismi 

videod ja fotod, reklaam Läti suurimas päevalehes. Projekti kestvus   oktoober 2016 – märts 
2019, projekti  eelarve 6667 €.  

Leader projekt „Tuntud Valgamaa“, mille raames luuakse Valgamaa kolme piirkonna 

kohta kvaliteetsed ja humoorikad videod  Projekti eelarve 6666 €. 



Leader projekt “Tartumaa ja Lõuna-Eesti regiooni võrgustike koostöö ja võimekuse 
tõstmine”                                                Projekti raames luuakse kaasaegne ja kompaktne 

esitluspind, millega Lõuna-Eesti maakonnad/sihtkohad saavad ühiselt osaleda välismessidel. 
Projekti kestvus 01.01.2018-31.12.2019, projekti eelarve 20 369 €. 

Leader projekti „ Valgamaa ettevõtluskeskkonna turundus“ eesmärk on tõsta teadlikkust 

ning luua positiivsem kuvand Valgamaa ettevõtluskeskkonnast väljaspool Valgamaad Eesti 

elanike, investorite/ettevõtjate hulgas. Suurendada investorpäringute/ettevõtete arvu ning 

olla atraktiivne piirkond uute ettevõtete loomiseks. Projekti tegevused - projekti 

ettevalmistavad tegevused; filmiklipid 2 keeles (eesti, inglise); esitlusboksi sisustus SPARK 

Demokeskuse ruumides Narva mnt 3, Tartus: ekraan, virtuaalprillid, player, jaotusmaterjal 

USB andmekandjad klippidega; tegevusplaan jätkutegevusteks koos ekspertidega. 

Koostööpartner Tartu Teaduspark 

Projekti periood veebruar 2018 – jaanuar 2020. Projekti eelarve 20 000 €, sh 

omafinantseering 2000 eurot. 

Est-Lat projekt „Livonian Culinary Route“, projektiga luuakse Eestit ja Lätit ühendav 
toidutee. Eesmärk tugevdada piiriülest koostööd turismi- ja toitlustuseettevõtjate ning 
kohalike toidutootjate ja -pakkujate vahel, edendada kohaliku tooraine kasutamist ja 

väärtustada kohapeal valmistatud toitu. Ettevõtjatele korraldatakse praktilisi töötubasid, 
toidukoolitusi, seminare, õppereise nii Lätti , kui ka Eestisse . Tutvustame uut Liivimaa 

toidukultuurile pühendatud toiduteed ja piirkondlikku Via Hanseatica toidumarsruuti 
„TasteHanseatica´t“  sise- ja välisturgudel kui atraktiivseid toiduturismi sihtkohti. Projekti 

kestvus 01.05.2017 – 30.04.2020, Projekti eelarve on 1 059 789 €, millest Eesti-Läti 
programmi toetus on 900 821 €.  

Turismiprojekti „Industrial Heritage“ (originaalnimi Revival of Industrial heritage for 

tourism development, eesti keeles "Tööstuspärandi taaselustamine turismi 
arendamiseks") raames arendatakse välja tööstuspärandil põhinev turismimarsruut. Projekti 
raames korrastatakse ja/või arendatakse turismiobjektideks erinevad veskid, tootmishooned, 
tuletornid, raudteeobjektid ja veetornid Eestis ja Lätis. Lõuna-Eestist 

arendatakse/korrastatakse kokku 5 tööstuspärandi objekti: Hellenurme vesiveski, Leevaku 
Hüdroelektrijaam-muuseum, Räpina Paberivabrik, Alatskivi Ait-kuivati ning Lahmuse 

vesiveski. Samuti kaasatakse turundus- ja arendustegevustesse teisi 

olemasolevaid tööstuspärandi turismiobjekte. Projekti kestus: 01.05.2017 - 30.04.2019. 

Projekt on rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist. Projekti kogumaksumus on 1 431 
135.40€, millest ERDF toetus 971 665.09€. Valgamaa Arenguagentuuri projektitegevuste 
eelarve on 83 030€. 
 

Projekt Smart Logistics and Freight Villages Initiative, lühendatult SmartLog, 

eesmärgiks on „Blockchain“ tehnoloogia sisse toomine logistika alasesse andmevahetusse, 

millega kiirendatakse transporti, mitte ainult ärilisel tasemel vaid kogu valdkonda haarava 

avatud lahendusena, millega kasu saajatena võivad liituda kõik huvitatud ja asjakohased 

osapooled. 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 omafinantseeringuga 15%. 



Projekti „Nisporeni rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse 
suurendamine ettevõtluses“  eesmärk on suurendada naiste osatähtsust ettevõtluses. 
Nisporeni rajooni 20 naist saavad projektiperioodi jooksul teadmisi ettevõtlusest, külastavad 

ettevõtteid ja vahetavad kogemusi Eesti naisettevõtjatega. Projektis osalejatel on võimalus 

saada klienditagasisidet oma toodetele ja teenustele Valga Valka rahvusvahelisel laadal ja 

Nisporeni laadal. Projekti kestvus sept. 2018- november 2019. Projekti maksumus 41 335 

eurot.  

„Valgamaa piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ ehk 
Patee , mille eesmärgiks on noorte ettevõtluskonkursi „Nupp nokib“ korraldamine ( osales 

140 koolinoort , toimus 7 seminari, osaletakse 5 laadal, loodi ca. 18 mini- ja õpilasfirmat),  
haridusprogrammi „Ettevõtliku kooli“ rakendamine maakonnas, turismiettevõtjate ümarlauad, 
seminarid ja õppereis,  toitlustusettevõtetes testostud, trükised (sündmuste kalender ja 
kaardid),  turismimessidel Valgamaa turundamine. Projekti kestvus 01.01-31.12.2019,  

eelarve 114 946 eurot 

. 

 

Töötajad 

2017.a. töötas töölepingu alusel 9 inimest ja arvestatud palgakulu oli 144 578 eurot ning 

juhatuse liikmele maksti 11 600 eurot. 

Töövõtulepingute alusel maksti 2017.aastal 12 293 eurot. 

2018.a. töötas töölepingu alusel 10 inimest ja arvestatud palgakulu oli 168 153 eurot ning 

juhatuse liikmele maksti 10 975 eurot 

Töövõtulepingute alusel maksti 2018.aastal 10 347 eurot. 

Finantsnäitajad: 

1.Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohutised) 

 2017.aastal 2,88 

 2018.aastal 2,16 

2. Likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustised) 

 2017.aastal 2,39 

 2018.aastal 1,82 

3. Võlakordaja (kohustised/koguvara) 

2017.aastal 10,85 

2018.aastal 16,46 

4. Omakapitali rentaablus (puhaskasum/omakapital x 100) 

 2017.aastal    -15,73 

 2018.aastal    -13,14 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 14 219 18 695 2

Nõuded ja ettemaksed 62 068 51 344 3

Varud 14 275 14 418  

Kokku käibevarad 90 562 84 457  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 164 159 185 584 5

Kokku põhivarad 164 159 185 584  

Kokku varad 254 721 270 041  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 10 904 3 409 6

Võlad ja ettemaksed 18 959 25 885 7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 12 064 0 8

Kokku lühiajalised kohustised 41 927 29 294  

Kokku kohustised 41 927 29 294  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 64 64  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 240 683 278 549  

Aruandeaasta tulem -27 953 -37 866  

Kokku netovara 212 794 240 747  

Kokku kohustised ja netovara 254 721 270 041  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 450 613 379 472 8

Tulu ettevõtlusest 9 112 9 545 9

Muud tulud 25 28  

Kokku tulud 459 750 389 045  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -211 853 -179 281 10

Tööjõukulud -253 340 -225 162 11

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

Kokku kulud -486 618 -425 868  

Põhitegevuse tulem -26 868 -36 823  

Intressikulud -1 082 -1 044  

Muud finantstulud ja -kulud -3 1  

Aruandeaasta tulem -27 953 -37 866  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -26 868 -36 823  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 21 425 21 425 5

Muud korrigeerimised 0 17 118  

Kokku korrigeerimised 21 425 38 543  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -10 724 -25 672 3

Varude muutus 143 1 734  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 138 14 672  

Kokku rahavood põhitegevusest -10 886 -7 546  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 2 1  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 1  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 7 495 3 409 6

Makstud intressid -1 087 -1 044  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 6 408 2 365  

Kokku rahavood -4 476 -5 180  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 18 695 23 875 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 476 -5 180  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 219 18 695 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 64 261 431 261 495

Aruandeaasta tulem 0 -37 866 -37 866

Muud muutused

netovaras
0 17 118 17 118

31.12.2017 64 240 683 240 747

Aruandeaasta tulem 0 -27 953 -27 953

31.12.2018 64 212 730 212 794
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2018.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 netokäive. 

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)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha kassas 759 522

Arvelduskontod 13 071 17 914

Raha teel 389 259

Kokku raha 14 219 18 695
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 516 1 516  

Ostjatelt laekumata

arved
1 516 1 516  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
3 044 3 044 4

Muud nõuded 3 3  

Intressinõuded 3 3  

Ettemaksed 1 000 1 000  

Tulevaste perioodide

kulud
1 000 1 000  

Laekumata

sihtfinantseerimine
56 505 56 505 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
62 068 62 068  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 579 579  

Ostjatelt laekumata

arved
579 579  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
61 61 4

Muud nõuded 1 1  

Intressinõuded 1 1  

Ettemaksed 5 103 5 103  

Tulevaste perioodide

kulud
4 996 4 996  

Muud makstud

ettemaksed
107 107  

Laekumata

sihtfinantseerimine
45 600 45 600 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
51 344 51 344  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 0 0 0 393

Üksikisiku tulumaks 0 2 362 0 2 972

Sotsiaalmaks 0 5 002 0 5 700

Kohustuslik kogumispension 0 259 0 313

Töötuskindlustusmaksed 0 342 0 367

Ettemaksukonto jääk 3 044  61  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 044 7 965 61 9 745

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised Muud

materiaalsed

põhivarad

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

  

Amortisatsioonikulu -13 112 -8 313 -21 425

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 194 368 53 857 248 225

Akumuleeritud kulum -38 687 -23 954 -62 641

Jääkmaksumus 155 681 29 903 185 584

  

Amortisatsioonikulu -13 112 -8 313 -21 425

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 194 368 53 587 247 955

Akumuleeritud kulum -51 799 -31 997 -83 796

Jääkmaksumus 142 569 21 590 164 159
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Lisa 6 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Arvelduskrediit 10 904 10 904   EONIA+3,75 EURO 24.11.2019

Lühiajalised laenud

kokku
10 904 10 904      

Laenukohustised kokku 10 904 10 904    

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Arvelduskrediit 3 409 3 409   EONIA+3,75 EURO 24.11.2018

Lühiajalised laenud

kokku
3 409 3 409      

Laenukohustised kokku 3 409 3 409    

Sihtasutusel on AS-iga SEB sõlmitud arvelduslaenuleping limiidiga 50 000 EUR.

Tagatiseks on eelarvest ettenähtud vahendid ja eraisiku käendus.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 8 520 8 520  

Võlad töövõtjatele 2 474 2 474  

Maksuvõlad 7 965 7 965 4

Kokku võlad ja ettemaksed 18 959 18 959  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 11 711 11 711  

Võlad töövõtjatele 4 429 4 429  

Maksuvõlad 9 745 9 745 4

Kokku võlad ja ettemaksed 25 885 25 885  

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus -17 854 231 390 0 -239 774 -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
-18 056 356 343 0 -383 887 -45 600

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-18 056 356 343 0 -383 887 -45 600

 

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus -26 238 217 871 0 -200 187 -8 554

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 20 400 0 -20 400 0

Valgamaa Omavalitsuste Liit 0 128 898 0 -128 898 0

PM Registrite Amet -8 817 13 403 0 -4 586 0

Kouvola Innovation OY -10 545 10 545 0 -25 659 -25 659

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 0 8 096 0 -8 096 0

Kurzemes planošans Regions 0 10 489 0 -12 859 -2 370

Rahandusministeerium 0 22 498 0 -32 640 -10 142

Välisministeerium 0 19 572 0 -7 508 12 064

Valgamaa Kutseõppekeskus 0 0 0 -8 700 -8 700

PM Reg.amet PRIA 0 0 0 -1 080 -1 080

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
-45 600 451 772 0 -450 613 -44 441

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
-45 600 451 772 0 -450 613 -44 441

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Kaupade müük 5 945 3 435

Teenused 3 167 6 110

Kokku tulu ettevõtlusest 9 112 9 545
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud -16 368 -15 370

Üür ja rent -6 697 -8 360

Mitmesugused bürookulud -5 270 -4 334

Lähetuskulud -13 546 -10 513

Koolituskulud -1 378 -542

Riiklikud ja kohalikud maksud -20 860 -17 200

Infotehnoloogiakulud -2 063 -5 305

Info- ja PR teenused -1 275 -544

Ürituste  korraldamise kulud -144 396 -117 113

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-211 853 -179 281

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 189 475 168 471

Sotsiaalmaksud 63 865 56 691

Kokku tööjõukulud 253 340 225 162

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 10 9

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 500 0 0

2018 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

7 810 605



17

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 10 975 11 600

Valga Vallavalitsusele müüdi turismiinfopunktis müüdavaid kaupu ja osteti büroopinna renditeenust.

MTÜ Valga Äriklubilt ostudes kajastub klubi liikmemaks ja seminari korraldamise tasu.

Valgamaa Partnerluskogu  maksis õppereisil osalemise eest.

Lääne-Eesti Turism MTÜ maksis   koolitusel osalemise eest.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 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 31.12.2018 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

08.05.2019
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