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MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 2014. aasta tegevusaruanne
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu (edaspidi partnerluskogu) loodi 12. aprillil 2006. aastal. Partnerluskogu
on Leader kohalik tegevusgrupp, mis ühendab tegevuspiirkonna kolme osapoolt – ettevõtteid (sh FIE-d), kohalike
omavalitsusi ja mittetulundussektorit. Organisatsiooni tegevuse aluseks on piirkonna integreeritud strateegia
„Elujõuline Valgamaa“, mis on koostatud kaasava planeerimisel põhimõttel.
Partnerluskogu missiooniks on kaasata valgamaalased tegutsema järjepideva heaolu kasvu nimel, et iga inimene saaks
olla vajalik ja väärtuslik. Tegevuse peamine eesmärk on, et elu Valgamaal oleks parem ning inimesed tahaksid siin
elada.
2014. aastal tegutseti põllumajandusministri 21.09.2012. aasta määruse nr 75 ”Kohaliku tegevusgrupiga
halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leadermeetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord” (edaspidi määrus) alusel.
2014. aastal muutus partnerluskogu tegevuspiirkond – partnerluskogust lahkusid Helme, Hummuli ja Põdrala
vallavalitsused ning Tõrva linnavalitsus. Võttes arvesse määruse § 3 lg 11 ja § 4 lg 12 arvas juhatus partnerluskogu
liikmeskonnast välja ka nimetatud omavalitsuste territooriumil tegutsevad äriettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad
ning mittetulundusühingud.

Juhtimine ja üldinfo
Juhatus
Partnerluskogu juhatusse kuulub igast omavalitsuspiirkonnast üks liige ning lähtudes põhikirjast peab omavalitsuste
esindajate osakaal juhatuses jääma alla poole. Kuni 29. maini oli juhatuse koosseis järgmine:
Juhatuse esimees
Monika Rogenbaum (Taheva vald)
Juhatuse aseesimehed
Annika Jaansoo (Otepää vald)
Maido Ruusmann (Tõrva linn)
Juhatuse liikmed
Aivar Uibu (Põdrala vald)
Indrek Valner (Helme vald)
Kaido Purason (Hummuli vald)
Kairi Rebane (Puka vald)
Kaja Papagoi (Õru vald)
Kati Velner (Sangaste vald)
Marek Mekk (Tõlliste vald)
Rain Ruusa (Karula vald)
Terje Korss (Palupera vald)
29. mail toimunud üldkoosolekul kutsuti tagasi Otepää valla esindaja Annika Jaansoo ning Puka valla esindaja Kairi
Rebane. Uuteks juhatuse liikmeteks määrati Harri Oona Otepää vallast ning Anne Perlov Puka vallast.
Seoses nelja valla lahkumisega kutsuti üldkoosoleku poolt tagasi nimetatud piirkondade esindajad juhatuses ning
alates 23. oktoobrist on juhatuse koosseis järgmine:
Juhatuse esimees
Monika Rogenbaum (Taheva vald)
Juhatuse liikmed
Harri Oona (Otepää vald)
Kairi Rebane (Puka vald)
Kaja Papagoi (Õru vald)
Kati Velner (Sangaste vald)
Marek Mekk (Tõlliste vald)
Rain Ruusa (Karula vald)




Määruse §3 lg1Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond on kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade ja kuni 4000 elanikuga linnade
territoorium.
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Määruse §4 lg1 Kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kaks kohaliku omavalitsuse üksust, sama omavalitsuse üksuse territooriumil
tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja mittetulundusühing või sihtasutus.

Terje Korss (Palupera vald)
2014. aasta alguses oli mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogul 75 liiget. Aasta jooksul lisandus 10 ning lahkus
24 liiget. 2014. aasta lõpuks kuulus partnerluskogusse 61 liiget, sh 8 kohaliku omavalitsuse üksust, 24 ettevõtet ning
29 kolmanda sektori organisatsiooni.
Aasta jooksul toimus kaks üldkoosolekut ning 15 juhatuse koosolekut, millest kolm toimusid elektroonselt.
Tööjõukulud 2014 aastal kokku olid 42 014 eurot. Töötajatele arvestatud töötasude ja muude tasude summa kokku
2014. aastal oli 21 888 eurot. Sellelt arvestati sotsiaalmaksud ja tööandja töötuskindlustusmaksed kokku 7420 eurot.
Sealjuures tegevjuhile arvestatud tasude summa kokku oli 13 421 eurot, millest sotsiaalmaksusid ja tööandja
töötuskindlustusmakseid arvestati 4563 eurot. Juhatuse liikmetele arvestati tasusid kokku 6024 eurot, sellelt arvestati
sotsiaalmaksud kokku 1988 eurot.
Projektikonkursside raames esitatud taotlusi hindasid hindamiskomisjonid. Töövõtulepingutega hindamiskomisjoni
liikmetele arvestatud tasude kogusumma oli 1775 eurot,
millelt
sotsiaalmaksusid
ja
tööandja
töötuskindlustusmakseid arvestati 603 eurot. Lisaks oli sõlmitud töövõtulepingud, millelt arvestatud tasud olid kokku
1728 eurot, millelt arvestatud sotsiaalmaksud ja tööandja töötuskindlustusmaksed olid 588 eurot.
Raamatupidamisteenust osutab partnerluskogule LS Raamatupidamisbüroo OÜ.
Ühingu omavahendid moodustuvad liikmemaksudest, osalustasudest ja finantstulust ning neid kasutatakse
tegevuskulude katmiseks, mida LEADER- määrusest tulenevalt ei loeta abikõlbulikeks.
Partnerluskogu rendib kontoriruume kogupindalaga 66 m OÜ-lt Marvest aadressil Valga põik 3, Otepää.
Info partnerluskogu tegevuse kohta on võimalik saada Internetist aadressil www.valgaleader.ee.
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2014. aastal viidi ellu üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia 2014. aasta rakenduskava.

Tegevused 2014. aastal
2014. aasta jaanuaris jätkati strateegia uuendamisega. Toimusid arutelud töörühmades ning juhatuses ja esialgseid
muudatusi strateegias tutvustati kevadisel üldkoosolekul
Novembris esitati PRIAle taotlus strateegia ettevalmistavaks toetuseks summas 54 576 eurot. Tähtaeg uue
programmperioodi strateegia esitamiseks 30. aprill 2015.
2014. aastal auditeeris Riigikontroll Leader-meetme rakendamist. Kohalike tegevusgruppide puhul kontrolliti 2012–
2013. aasta taotluste hindamisega seotud dokumente. Toimus ka vestlus juhatuse esimehe ning tegevjuhiga.
Riigikontrolli aruanne avaldatakse 2015. aasta alguses.
Kevadise üldkoosoleku otsusena astuti välja mittetulundusühingust Maitsev-Lõuna Eesti.
Juunikuus toimus Tartu Ringkonnakohtu istung Puka Arenduse ja Noortekoja apellatsioonikaebuse osas.
Ringkonnakohtu otsuseks oli jätta apellatsioonkaebus läbi vaatamata. Puka Arenduse ja Noortekoda esitas
kassatsioonkaebuse Riigikohtule, mis otsustas jätta kaebuse menetlusse võtmata.
Septembris toimus partnerluskogu õppereis liikmetele ning koostööpartneritele, mille käigus tutvuti Pärnu Lahe
Partnerluskogu, Saarte koostöökogu ning Mulgimaa Arenduskoja projektidega.
Maakonnasiseselt jätkus koostöö teiste arendusorganisatsioonidega ning osaleti igakuisel arendusorganisatsioonide
ümarlaual. Tiina Ivask osales ka maakonna arengustrateegia koostamise juhtrühma töös.
Partnerluskogu osales Valgamaa ettevõtluskonkursi läbiviimisel, mille algatajateks olid maavalitsus ja
arenguagentuur. Komisjoni töös osales partnerluskogu esindajana Marek Mekk.
Arenguagentuuri poolt korraldatava kodanikuühiskonna nädala juures oli partnerluskogu esindajana abiks ja toeks
Aili Keldo.

Leader-tegevusgruppide poolt loodud Leader Liidus oli partnerluskogu esindajaks Tiina Ivask. Leader Liit sõlmis
veebruaris lepingu Piret Leskovaga tegevjuhi ülesannete täitmiseks. Täpsema ülevaate Liider Liidu tegevusest saab
tutvudes liidu kodulehega http://leaderliit.eu/leaderliit.eu/.

Valgamaa Partnerluskogu poolt elluviidud projektid
Meede ”Kogukonnaalgatused ja koostöö”
1. Kogukonnaeestvedajate koolitus ja õppereis
Projekti maksumus 11 136 eurot, sellest toetus10 022 eurot.
Toimus 4-päevane koolitusprogramm järgmistel teemadel:
1. Kohaliku omavalitsuse toimimine. Lektor Kaie Toobal, osalejaid 23.
2. Külakroonika koostamine. Lektor Egon Mets.,osalejaid 17.
3. Konfliktide mõistmine ja juhtimine. Lektor Viive Einfeldt, osalejaid 20.
4. Kuidas muuta külamaja energeetiliselt heaks kohaks. Lektor Kalju Paldis, osalejaid 29
Lisaks koolitusele viidi läbi 3-päevane õppereis Läti Liepaja piirkonda, osalejaid 27. Õppereisil külastasime kokku 14
erinevat kohta, mis kõik olid eriilmelised ja andsid osalejatele hulgaliselt uusi ideid. Põhitähelepanu oli just sellel,
kuidas muuta kohad atraktiivseks läbi aktiivse tegevuse ja kuidas ühendused saavad selles väga palju kaasa aidata.
Kohtumine Liepaja Rajooni partnerluskoguga andis ettekujutuse sealsest süsteemist ja elluviidud projektidest. Kogetu
põhjal tekkinud osalejate
mõtted said koondatud ja võetud aluseks partnerluskogu edasise
kogukonnaarendustegevuse kavandamisel.
2. Elu kahe maailma piiril
Projekti maksumus on 27 037,46 eurot, sellest toetus 24 333,72 eurot.
2014. aastal jätkusid 2013. aastal alustatud projekti tegevused. 2014. aastal toimus projekti raames foto- ja
videokonkurss, mille raames esitati 9 videot ning 352 fotot. Auhinnad võitjatele panid välja Lõuna-Eesti ettevõtted.
Aasta lõpus ilmus Lõuna-Eesti lugude ja heade pakkumiste raamat, kus olid ajakirjas National Geographic Eesti
ilmunud lood Lõuna-Eestist ning siinsete ettevõtjate pakkumiste piirkonna külastajale. Projekti raames valmis
kodulehel foto- ja videokonkursi alaleht ning ettevõtete pakkumiste alaleht.
Suvel toimus reklaamkampaania, kus reklaamtreilerid asusid kaks kuud kolmes asukohas (Koidula piiripunkti
lähistel, Tallinn-Tartu maanteel Tähtvere vallas ning samal maanteel Ardus).Tallinnas toimunud kampaania käigus
olid Lõuna-Eesti plakatid üleval seitsmes tiheda liiklusega kohas neli nädalat.
Rohkem infot leiab Internetist aadressil www.visistsouthestonia.com .
3. Valgamaa külade avatud uste päev
Projekti maksumus on 1235 eurot, sellest toetus 1112 eurot.
Osalejaid: 35.
Valgamaa külade avatud uste päeva raames külastasime kaheksat kogukonda, mille eestvedajad tutvustasid oma
tegevust ja elluviidud projekte. Nendeks olid: Taheva Valla Külade Selts (Taheva valla külade koostöö), Hargla
Jahiselts (jahimeeste ühis-ja loodushoiualane tegevus), Parmu Ökoküla (talguturism ja kaasamine), OÜ Kaldavere
(aktiivse tegevuse võimaluste loomine piirkonnas ja koostöö Parmu Ökokülaga), Karula-Lüllemäe Tervise-ja
Spordikeskus (Lüllemäe spordielu), Sangaste Rukkiküla (Sangaste lossi ja teiste piirkonna ettevõtete ja MTÜ-de
koostöö), Laatre (teetuba, vabaajakeskus ja MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus), Tõlliste valla avatud noortekeskus
TANK (valla noorsootegevus ja avatud noortekeskuse töö).
4. Tugevad kogukonnad Valgamaal
Projekti maksumus on 5478,18 eurot, sellest toetus 4930,36 eurot.
Osalejaid: 25.
Õppereisil tutvusime Leedu Joniškise piirkonna kogukondade arendustöö ja ühistegevusega
ning kohalike vabaühenduste eestvedajate ja ettevõtjatega, suurendades osalejate teadmisi kohaliku elu edendamise
võimalustest, andes uusi ideid ja kontakte. Läbi sai viidud ka Valgamaa kogukonnaeestvedajate mõttekojad õppereisi
teekonnal. Mõttekoja eesmärgiks oli kavandada Valgamaa külade ja kogukondade kogukonnakeskuste arengu
soodustamiseks ning jätkusuutlikkuse tõstmiseks aktiveerivaid tegevusi, s.h. ühistööd Mõttekodade tulemustest on
valminud kokkuvõte, mida saame edaspidi kogukondade arendustöös kasutada.
5. Trükis „Talvine aktiivne puhkus Valgamaal“
Projekti maksumus on 7512 eurot, sellest toetus: 6760,80 eurot.

Projekt viidi ellu koostöös Sihtasutusega Otepää Turism ning Sihtasutusega Valgamaa Arenguagentuur. Projekti
käigus külastas ajalehe Postimees toimetaja Valgamaad, mille tulemusena valmis 16-leheküljeline Postimehe vaheleht
siinsetest talvistest puhkamisvõimalustest.
Meede ”Noorte algatused ja koostöö”
1. Valgamaa Õpilasmalev 2014
Projekti maksumus on 28 129,12 eurot, sellest toetus 25 315,38 eurot.
Koostöös MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tanklaga toimus „Tankla Õpilasmalev 2014“. Projekti käivitamisel oli
abiks Eesti Töötukassa Valgamaa osakond, Valga Maavalitsus, Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus.
Projekti eesmärkideks oli:
 Noortele esmase töökogemuse, töödistsipliini andmine ja tööharjumuse andmine;
 Noorte tööhõivevalmiduse suurendamine;
 Noorte ettevalmistamine tulevaseks tööturule sisenemiseks;
 Erinevate tööalade tutvustamine;
 Tulevaste karjäärivalikute tegemiseks teadmiste andmine;
 Noorte tööõigus- ja tööohutusalase info kättesaadavuse suurendamine;
 Noorsootööalase täiendusõppe võimaluste suurendamine;
 Õpilasmaleva korraldamise kogemusega inimeste arvu suurendamine maakonnas, mis omakorda suurendab
maakonnas korraldatavate noortelaagrite ja õpilasmalevate arvu.
Tankla õpilasmalev toimus ajavahemikus 07.07.2014 kuni 18.04.2014 kuues erinevas rühmas üle Valgamaa, kokku
osales malevas 73 noort. Noored tegid tööd 13 erinevas ettevõttes või MTÜ-s. 12.07.2014 kuni13.07.2014 toimus
maleva kokkutulek Kuutsemäe Puhkekeskuses. Õpilasmalevale eelnes laagrikasvatajate ja -juhatajate koolitus, kus
osales 28 inimest. Toimunud malevat tunnustati tiitliga „Valgamaa aasta tegu 2014“.
2. Kolm üritust võrgustiku tugevdamiseks
Projekti maksumus 3980 eurot, sellest toetus 3582 eurot.
Koostöös Valgamaa Noorte Nõustamisekeskusega (alates augustist 2014 Valgamaa Rajaleidja keskus), Valga
Maavalitsuse ja Valgamaa Noorsootöökeskus Tanklaga korraldati kolm üritust maakonnasisese noorsootöövõrgustiku tugevdamiseks.
15. juuni 2014 toimus „Tunnustamispäev“ aktiivsetel noortele, kes kuuluvad Tankla võrgustiku, kokku oli
sündmusel 17 osalejat.Ürituse toimumiskohaks oli Soontagal asuv RMK puhkekeskus.Tunnustusüritusel käis oma
ajakirjanikutöö kogemustest rääkimas Egon Illison.
25.–26. august toimus Põdrala vallas karjääriteenuste ja noorsootöö koostööseminar noorsootöötajatele,
huvijuhtidele, karjäärikoordinaatoritele ja noorte eestvedajatele.. Osalejaid oli 28.Läbitud teemad::
 Põdrala valla noorsootöö ja õppimisvõimalustega tutvumine;
 Koolitus „Meie tervis, kui kõige olulisem vara“ – koolituse viis läbi Jana Koel;
 Koostööprogrammi „Innustavad teod kooliraskustes noortele“ koolitus – koolitajaHele Riit–Vällik, Tartu
Lille Maja juhataja. Antud programm hinnati Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt „Aasta Koostöö 2013“ laureaadiks;
 Imokraatia – spontaansuse ja loovuse õpetus;
 Kohalike ettevõtjate tegevustega tutvumine (Torupilli talu, Laastukoda);
 Koostöö maakonnas – tehtu analüüs ja tulevikuplaanid.
14.–15. novembril toimus motivatsioonikoolitus noorsootöötajatele, aktiivsetele noortele, osalejaid kokku 28.
Esimesel päeval toimus õppereis Põlvamaale, kus tutvuti Mooste mõisakompleksi, Räpina Loomemaja, AS Sverixi,
Räpina Keraamika OÜ, Räpina noortekeskuse, Põlva noortekeskuse tegevustega ja hangiti uusi mõtteid ja
motivatsiooni oma edaspidiste tegevuste huvitavamaks muutmiseks. Teisel päeval toimus Viive Einfeldi koolitus
„Avalik esinemine“.
3. Infomess „Vali nutikalt“
Projekti maksumus: 3498,02 eurot, sellest toetus 3148,22 eurot.
Mess viidi läbi koostöös Valgamaa Noorte Nõustamisekeskusega (alates augustist 2014 Valgamaa Rajaleidja keskus),
peakorraldajaks oli Tuuli Mekk. Mess „Vali Nutikalt“ toimus 27.02.2014 Valga spordihallis. Messil eksponentideks
oli ülikoolid (12), kutsekoolid (6), gümnaasiumid (6), noorteorganisatsioonid ja noortele pakkuvad teenust (22). Osa
võttis ca 700 noort Valgamaa koolidest. Lisaks olid messil töötoad. Messi lõpuesinejaks olid Karl-Erik Taukar ja
Peter Põder.

Meede ”Ettevõtete areng ja koostöö”
1. Puidulõhnad Valgamaal
Projekti maksumus on 32 705 eurot, sellest toetus 29 434,50 eurot.
Projekt algas 2013. aastal. Projekti eesmärgiks oli puutöötraditsioonide säilitamine, väärtustamine ja edasikandmine
ning puidukäsitööga tegelevate ettevõtjate võrgustumine Valgamaal. Projekti partnerid on LAG Karelian Hills Leader
Association ja Maaseudun kehittämisuhdistys Viisaru ry Soomest ning Joniškis region partnership LAG Leedust.
Projekti raames viidi 2014. aastal neli õpituba: laastukatuse löömise, laastukorvi punumise, arhailises stiilis
lusikavestmise ning aaderdamise õpitoad. Õpitubadest võtsid osa ka projektipartnerid Leedust. Õpitubades osales
kokku 56 inimest.
05.08.2014–10.08.2014 toimus Valgamaa puufestival, kus osalesid 16 puukujurid Eestist, Leedust, Soomest ja
Venemaalt. Puufestival toimus samaaegselt Tõrva Tule Päevade ning Tõrva Loitsuga.
Puufestivali raames toimusid puutööalased avatud õpitoad lastele ja täiskasvanutele ning kiirsaagimise võistlus.
Võistlustööd loositi välja publiku vahel. Puufestivalil osalesid ka projektipartnerite esindused Leedust ja Soomest.
Puufestivalil osales kokku 83 käsitöömeistrit, sh 19 õpitubade juhendajat.
20.08.2014–23.08.2014 võttis partnerluskogu esindus osa rahvusvahelisest Karu festivalist Soomes.
2. Valgamaa mainekujundus ja turundus – messide külastamine
Projekti maksumus oli 7501,20 eurot, sellest toetus 5500 eurot.
Projekt viidi ellu koostöös Valgamaa Maavalitsuse ning SA Valgamaa Arenguagentuuriga.
Projekti eesmärgiks oli Valgamaa turismi- ja ettevõtluskeskkonna ning Valgamaa ettevõtjate tutvustamine nii Eestis
kui ka väljaspool Eestit.
Valgamaa oli esindatud kolmel messil: Balttour, Tourest ja Maamess. Kõikidel messidel tutvustasid Valgamaad
piirkonna ettevõtjad koos Valgamaa arendusorganisatsioonidega.
3. Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine
Projekti maksumus on 4100 eurot, sellest toetus 3690 eurot.
Koostööprojekti juhtpartner oli Mulgimaa Arenduskoda, projekti kogumaksumus on 13 367,83 eurot.
Projekt algas 2013. aastal. Projekti eesmärgiks oli Mulgi kvaliteedimärgi kontseptsiooni ja visuaalse kujunduse
väljatöötamine eristamaks mulgimaist päritolu tooteid ja teenuseid. Valgamaa Partnerluskogust on projektiga
hõlmatud Helme, Tõrva, Hummuli ja Põdrala piirkonnad.
Valminud on Mulgi kvaliteedimärgi statuut. Tunnustusüritusi hakkab läbi viima Mulgimaa Arenduskoda.
4. Tere tulemast Valgamaale – Valgamaa turismiinfotahvlid
Projekti maksumus oli 6082,94 eurot, sellest toetus 5474,65 eurot.
Projekti eesmärgiks oli maakonna nelja turismiinfokaardi valmistamine ja koostamine. Turismiinfokaardid paigaldati
järgmistesse kohtadesse:
1) Paju lahingu mälestussamba kõrvale parklasse Tõlliste valda;
2) Lüllemäe külla Karula vallamaja kõrvale Karula valda;
3) Ala külla A ja O kaupluse kõrvale parklasse Helme valda;
4) Pikasilla külla Pikasilla bussipeatuse vastu Viljandi-Rõngu maantee äärde Põdrala valda.
Turismiinfokaardi viitamiseks paigaldati maantee äärde ka infosildid (liiklusmärk nr 713). Kokku paigaldati 8
infosilti: iga turismiinfokaardi viitamiseks 2 infosilti.
5. Valgamaa ettevõtjad Soome allhankemessile Alihankinta
Projekti maksumus on 1403,09 eurot, sellest toetus 1262,78 eurot.
Projekti eesmärgiks oli Valgamaa metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtetega Soome suurima allhankemessi
ALIHANKINTA 2014 külastamine Tamperes ning messi raames äriseminari korraldamine Valgamaa tutvustamiseks
koostöös Lõuna-Eesti maakondlike arenduskeskustega. Mess koos seminariga toimus 15.–16 septembril. Valgamaalt

osales 7 inimest viiest ettevõttest (Biltex AS, Rahel Puit OÜ, Moodul AS, Stilmet OÜ, Hiiesalu Grupp OÜ) ning Elo
Mets arenguagentuurist.

Projektikonkursid
2014. aastal toimus kolm projektikonkursi, mille raames laekus 33 taotlust ning kõik esitatud taotlused ka kinnitati.
Partnerluskogu projekte kinnitati kuus ning varasemate taotlusvoorude n-ö joonealuseid kinnitati seitse. Lisaks
kinnitati taotlusi varasematest taotlusvoorudest. See oli võimalik, kuna seni kinnitatud projektid odavnesid ning
viimasel hetkel otsustasid mõned taotlejad siiski projekti elluviimisest loobuda. Varasematest aastatest kinnitati
kogukonnameetmes üks, noortemeetmes kolm ning ettevõtlusmeetmes kolm taotlust.
Tabelis 1 on toodud info 2014. aastal laekunud ning kinnitatud projektide kohta.
2014. aastagalõppes strateegia elluviimise perioodi 2009–2013. Aastatel 2009 kuni 2014 võttis partnerluskogu vastu
675 taotlust, millest kinnitas 459 taotlust. Neli kinnituse saanud taotlejat loobusid ning ei viinud taotlust PRIAsse.
PRIA kinnitas 455 taotlust kogumas 4 278 579,86 eurot. 18 taotlust, mis olid saanud projektile toetuse määramise,
loobusid projekti elluviimisest.

Tabel 1
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

Raha

17 554

43 619

2

Nõuded ja ettemaksed

37 924

38 952

3

Kokku käibevara

55 478

82 571

Materiaalne põhivara

6 431

8 845

Kokku põhivara

6 431

8 845

61 909

91 416

25 363

46 001

8

0

9 907

9

25 363

55 908

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

7 892

7 892

Kokku pikaajalised kohustused

7 892

7 892

33 255

63 800

27 616

28 174

1 038

-558

28 654

27 616

61 909

91 416

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

6

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

9

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

10
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

6 368

8 799

10

201 258

114 962

11

0

35

9 906

1 085

217 532

124 881

-197 454

-113 629

12

-16 238

-8 041

13

-2 414

-3 772

6

-216 106

-125 442

1 426

-561

-390

0

2

3

1 038

-558

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

9

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

15
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

1 426

-561

2 414

3 772

6

0

-7 269

9

2 414

-3 497

-176 347

-125 148

-30 545

17 802

2

7

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

177 375

122 899

Kokku rahavood põhitegevusest

-25 675

11 502

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

0

-8 770

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-8 770

30 000

0

15

-30 000

0

15

Makstud intressid

-390

0

15

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-390

0

-26 065

2 732

43 619

40 887

-26 065

2 732

17 554

43 619

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid

9

Rahavood investeerimistegevusest
6

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed

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

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

35 439

35 439

-558

-558

Muud muutused
netovaras

-7 265

-7 265

31.12.2013

27 616

27 616

1 038

1 038

28 654

28 654

Aruandeaasta tulem

Aruandeaasta tulem
31.12.2014

13
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu (Ühing) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse
printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamisseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr 1 alusel,kohandades seda
vastavalt Ühingu spetsiifikale.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Alates 1. jaanuarist 2013 jõustusid uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mida kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algasid 1.
jaanuaril 2013 või hiljem.
RTJ 12 „Valitsusepoolne abi“ muutused
Kuni 2013.a aastani kajastati varade sihtfinantsseerimist brutomeetodil. Alates 01.01.2013.a. kajastatakse varade sihtfinantseerimise teel
saadud toetust kogusummas tuluna hetkel, mil tingimused on täidetud (sarnaselt tegevuskulude sihtfinantseerimisele). Saadud
sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangakontol seisuga 31.12.2014.a.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust
hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis
hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina,arvestades eelmiste aastate kogemust
laekumata jäänud nõuete osas.
Ebatõenäoliseks arvatud nõuded kantakse kulusse. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate
nõuete kulu vähendamisena.
Nõue on lootusetu, kui võla sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik meetmeid rakendada.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised,maksude ettemaksed), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 euro ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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 alla-hindlused. Varad, mille
kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 2000 euro, kantakse soetamisel kohe kuludesse ja nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel
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kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Transpordivahendid

5

Inventar

5

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu materiaalne ja immateriaalne põhivara on soetatud LEADER programmi kaudu, kus taotlejaks oli MTÜ
Valgamaa Partnerluskogu, kuid vahendid on tasuta kasutamise lepingutega antud üle tegevuste elluviijatele. Pärast kohustusliku põhvara arvel
hoidmise lõppu (5 aastat)antakse varad üle nende tegelikele kasutajatele.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Lühiajaliste kohustustena kajastatakse järgnevaid kohustusi:
(a) kohustusi, mis eeldatavasti arveldatakse ettevõtte tavapärase tegevustsükli jooksul (nt võlad
tarnijatele,ettemaksed,viitvõlad, sihtfinantseerimine);
b) kohustusi, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.
MTÜ-l pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.
Kõiki muid kohustusi kajastatakse pikaajaliste kohustustena.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuludes siis, kui ettevõte on täitnud sellega kaasnevad tingimused.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse tuludes üksnes siis, kui:
a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja
b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.
Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel alljärgnevast: varade sihtfinantseerimise teel saadud
toetust kajastatakse kogusummas (st soetusmaksumuses,tasuta saadud vara puhul tema õiglane väärtus)tuluna hetkel, mil tingimused
on täidetud (sarnaselt tegevuskulude sihtfinantseerimisele).
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise
toetuseks saadud sihtfinant-seerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.
Soetatud vara kajastatakse edaspidi nagu muid materiaalseid ja immateriaalseid varasid.
Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi,
mille eest need on tasutud.
Saadud toetust kajastatakse kogusummas (st soetusmaksumuses,tasuta saadud vara puhul tema õiglane väärtus)tuluna hetkel, mil
tingimused on täidetud.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.
Tulud
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Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta tulem,
mitte kasum või kahjum.
Nii liikmetasud kui ka toetused ja annetused jaotatakse kahte gruppi:
a)sihtotstarbelised tasud, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks;
b)mittesihtotstarbelised tasud (liikmemaksud), mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti
finantseerimisega.
Liikmemaks kajastatakse tuluna hetkel, kui selle laekumine on praktiliselt kindel, võttes arvesse perioodi, mille eest see on tasutud.
Muude tulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt tegevuse käigus tekkivaid tulusid tekkepõhiselt.
Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel.
Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nende samade tulude tekkega seotud
kulud. Väljaminekuid,millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil,kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega
seotud tulud.
Finantstulud kajastatakse tekkepõhiselt.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid.
Kulud, mis tehakse majandustegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.
Põhitegevusega seotud otsekulud kajastatakse tekkepõhiselt. Siin kajastatakse projekti sihtfinantseeritavad kulud. Tööjõukuludena kajastatakse
palgakulud, sotsiaalmaksud ja ettevõtte töötuskindlustusmaksed tekkepõhiseselt. Mitmesuguste tegevuskulude ja muude kulude all
kajastatakse projekti mittesihtfinantseeritavad kulud tekkepõhiselt.
Ettevõtlusega seotud kulud kajastatakse tekkepõhiselt.
Finantskulud kajastatakse kassapõhiselt.

Seotud osapooled
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
Juhatuse liikmeid; mittetulundusühingu liikmed, eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid;
Lisades avalikustatakse järgmine informatsioon seotud osapoolte ja nendega tehtud tehingute kohta:
Seotud osapooltega tehtud tehingute liik ja maht aasta jooksul;
Saldod seotud osapooltega bilansikuupäeva seisuga;

MTÜ Valgamaa Parnerluskogu saab enamiku tegevuskulude katteks rahastuse Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse
MAK meetme 4 järgi:
" Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord" Vastu võetud 21.09.2012 nr 75.
Määrusega kehtestatakse nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta, sealhulgas nõuded kohaliku tegevusgrupi põhikirja, liikmesuse, juhtimise,
tegevusaja ja -piirkonna kohta, nõuded kohaliku arengu strateegia ja rakenduskava kohta, strateegia ja rakenduskava heakskiitmise kord,
kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ja töökordade loetelu
ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava
tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord,
nõuded toetuse saajale, toetuse väljamaksmise kord jne.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Pangakonto SEB pank

17 554

43 619

Kokku raha

17 554

43 619

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

90

90

90

90

649

649

3

3

3

3

254

254

254

254

Nõuded
sihtfinantseerimisest
(PRIA)

36 928

36 928

Kokku nõuded ja
ettemaksed

37 924

37 924

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

31.12.2013

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

4

5

9

Lisa
nr

60

60

60

60

4

575

575

5

3

3

3

3

1 752

1 752

1 752

1 752

Nõuded
sihtfinantseerimisest
(PRIA)

36 562

36 562

Kokku nõuded ja
ettemaksed

38 952

38 952

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

Rida "Nõuded ostjate vastu" 90 eurot koosneb laekumata liikmemaksudest seisuga 31.12.2014.a.
Real "Nõuded sihtfinantseerimisest" kajastatakse PRIA poolt menetluses olevaid maksetaotlusi esitatud bilansipäeva seisuga.
17
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Saldod seisuga 31.12.14.a meetmete lõikes:
I Leader tegevusgrupid
13461 eur.
II Strateegia ettevalmistava perioodi toetus 2325 eur.
III Leader meetmete projektid: laekumata kokku 21142 eurot sh:
Meede ”Kogukonna algatused ja koostöö”(3)
14254 eur.
Meede ”Noorte algatused ja koostöö” (1)
1413 eur.
Meede ”Ettevõtete areng ja koostöö” (1)
5475 eur

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

90

60

90

60

90

60

0

-74

-30

0

30

74

0

0

Ostjatelt laekumata arved
Liikmetelt laekumata liikmemaksud
Kokku nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded
Lootusetuks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks

Kanti maha lootusetuteks tunnistatud nõuded:liikmemaksud 30 eurot.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014
Ettemaks

31.12.2013

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

586

0

545

Sotsiaalmaks

0

1 048

0

1 021

Kohustuslik kogumispension

0

60

0

53

Töötuskindlustusmaksed

0

55

0

55

Ettemaksukonto jääk

649

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

649

575
1 749

575

1 674
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Transpordivahendid

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

9 906

10 746

20 652

29 068

49 720

-7 265

-10 746

-18 011

-28 456

-46 467

2 641

0

2 641

612

3 253

0

0

0

8 770

8 770

-1 981

0

-1 981

-1 197

-3 178

9 906

0

9 906

8 770

18 676

-9 246

0

-9 246

-585

-9 831

660

0

660

8 185

8 845

-660

0

-660

-1 754

-2 414

9 906

0

9 906

8 770

18 676

-9 906

0

-9 906

-2 339

-12 245

0

0

0

6 431

6 431

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
immateriaalne
põhivara
31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

18 228

18 228

-17 634

-17 634

594

594

-594

-594

1 917

1 917

-1 917

-1 917

0

0

1 917

1 917

-1 917

-1 917

0

0

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

7 743

7 743

Maksuvõlad

1 749

1 749

Muud võlad

327

327

327

327

13

15 483

15 483

9

15 483

15 483

9

61

61

25 363

25 363

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

5

Lisa nr

Võlad tarnijatele

5 175

5 175

Maksuvõlad

1 674

1 674

Muud võlad

91

91

39 000

39 000

9

39 000

39 000

9

61

61

46 001

46 001

Saadud ettemaksed
Muud saadud ettemaksed
Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

5

Real Muud viitvõlad on kajastatud puhkusereservi kohustus 327 eurot.
Real Saadud ettemaksed on kajastatud PRIA-lt saadud vastavalt Põllumajandusministeeriumi määrusele strateegia rakendamiseks
taotletud ettemaksu saldo.
Real "Võlad tarnijale" on detsembrikuu teenuste eest esitatud arvete saldod. Arved tasuti tarnijatele jaanuaris 2015.a.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks
PRIA toetus (põhivara)

1 085

0

-1 085

0

PRIA toetus(korrigeerimine))

2 642

0

7 265

9 907

0

7 892

0

7 892

3 727

7 892

6 180

17 799

PRIA toetused

-36 607

113 574

-113 529

-36 562

PRIA ettemaks

39 000

PRIA toetus (Elu kahe maailma piiril
Kokku sihtfinantseerimine
põhivara soetamiseks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

39 000

Muud sihtotstarbelised tasud
(ürituste osalustasud

1 433

-1 433

11

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 393

115 007

-114 962

2 438

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

6 120

122 899

-108 782

20 237

31.12.2013

11

Saadud

Tulu

31.12.2014

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks
PRIA toetus (Skoda)

9 907

PRIA toetus (Elu kahe maailma piiril

7 892

Kokku sihtfinantseerimine
põhivara soetamiseks

-9 907

0
7 892

17 799

-9 907

7 892

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Leader tegevusgruppide summad
(PRIA)

-23 505

72 200

-62 156

-13 461

11

PRIA Leader meetme projektitoetus(
laekumata)

-13 057

100 968

-109 053

-21 142

11

-23 517

15 483

11

-2 325

-2 325

11

Tasaarveldamine ettemaksu arvelt
(PRIA)

39 000

Kaasfinantseeringud, osalustasud

4 207

LEADERi kohaliku arengu strateegia
ettevalmistamine
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

-4 207

2 438

177 375

-201 258

-21 445

20 237

177 375

-211 165

-13 553

31.12.14. seisuga on bilnsipäevaks PRIA-le esitatud maksetaotluste alusel laekumata tegevuskulude sihtfinantseerimise toetus 36928 eurot
Bilansis 01.01.2014 seisuga kohustusena kajastatud põhivara sihtfinantseerimine 9906 eurot kanti 2014. aastal tulusse, kuna põhivara
sihtfinantseerimise (sõiduauto Skoda) tingimused said täidetud.

22

mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

6 368

8 799

6 368

8 799

2014

2013

Lisa nr

197 051

113 529

9

Osalustasud

3 082

0

9

Kaasfinantseeringud (projektid)

1 125

1 433

9

Kokku annetused ja toetused

201 258

114 962

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2014

2013

Transpordikulud

2 090

3 141

Üür ja rent

6 638

6 086

Mitmesugused bürookulud

1 817

2 344

600

0

0

180

41 983

52 251

Muud üldkulud

226

265

Infopäeva,seminari korraldamise kulud

212

142

0

432

5 475

0

0

150

103 010

24 530

6 360

3 603

Muud ostetud teenused

436

2 565

Raamatupidamisteenus

2 779

2 610

Kontoriinventari kulu

882

0

Audiitorteenused

840

840

23 021

13 430

1 060

1 060

25

0

197 454

113 629

Uurimis- ja arengukulud
Koolituskulud
Tööjõukulud

Veebilehe haldamine ja hooldamine
Väikeinventar
Info- ja reklaammaterjali kulud
Projektide raames läbiviidavad üritused
Seminaril, konverentsil, messil ja õppereisil osalemise kulud

Meetmekoordinaatori teenus
Leader liikmemaksud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

14
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

30

0

Kindlustuskulud

330

356

Pangateenused

94

72

13 497

4 310

13

128

1 944

2 825

327

0

3

350

16 238

8 041

2014

2013

Palgakulu

31 352

38 994

Sotsiaalmaksud

10 599

13 205

63

52

Kokku tööjõukulud

42 014

52 251

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

41 983

52 251

2

3

2014

2013

Intressikulu laenudelt

390

0

Kokku intressikulud

390

0

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Projektide tegevuskulud (omafinants)
Riigilõiv
Juriidilised teenused
Puhkusereservikulu
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa nr

8

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

Haigushüvitis

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa nr

12

Lisa 15 Intressikulud
(eurodes)

Laenuleping 124408724
Laenuandja:Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)
Laenusumma 30000 eurot
Laenu väljamakse päev:11.08.2014
Laenuintress: 5% aastas
Laenu tagastamise tähtaeg:31.01.2015
Laenuleping lõpetati ennetähtaegselt laenusumma tagasimaksmisega 14.11.2014.
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Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

31.12.2013

61

75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014

31.12.2013

Nõuded

Nõuded

Asutajad ja liikmed

2014

90

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

4 164

Tegev- ja kõrgema juhtkonna
ning olulise osalusega eraisikust
omanike lähedased pereliikmed
ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2013

60

995

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2 297

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

6 024

6 989

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasudena on kajastatud juhatuse liikmetele arvestatud brutotasud. Muid olulisi soodustusi tegev- ja
kõrgemale juhtkonnale raamatupidamiskohustuslane ei ole arvestanud.
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