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Tegevusaruanne

Võrumaa Arenguagentuuri (VAA) tegevuse eesmärgiks on edendada Võrumaa kohalikku ja regionaalset arengut viies ellu seda toetavaid

tegevusi ja arendusprojekte, pakkudes ettevõtetele ja MTÜdele nõustamist, asjakohast infot ja koolitusi, edendades koostööd, jagades nii sise-

kui ka välisturistidele Võrumaal kvaliteetset ja usaldusväärset turismiinfot Võrumaa kohta.

Arenguagentuur viib ellu Võru maakonna arengustrateegia visiooni: „Võrumaa on aktiivne Kagu-Eesti elu- ja töökeskkond, mida

iseloomustab tugev majandus ning kaasav ja kestlik kogukond“. Samuti viib agentuur ellu strateegia põhieesmärki: „Võrumaa ettevõtlus on tulus

ja töökohad on hästi tasustatud“.

Arenguagentuuri põhitegevused on:

•    ettevõtluskeskkonna arengule, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasaaitamine;

•    ettevõtluse arendusprojektide läbiviimine;

•    investeerimiskeskkonna arendamine;

•    kolmanda sektori arengule kaasaaitamine;

•    turismi arendamine;

•    koostöö korraldamine kohalike omavalitsuse, riigiasutuste, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.

2016. aasta keskseks tegevuseks oli EL alameetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks“ Võrumaa tugiprogrammi

nelja alaprojekti läbiviimine ja uue 2017-2019 tugiprogrammi ja projektitaotluste koostamine. Samuti viidi täies ulatuse läbi Innove ja

Sotsiaalministeeriumi Sotsiaalteenuste arendamise uuringuprojekt Võru maakonnas  (SOTEE).

Eelmise aastaga võrreldes viidi suuremas mahus läbi ettevõtjatele mõeldud koolitusi ja jagati rohkem ettevõtlusalast kasulikku informatsiooni.

Agentuuri 2016.a. tegevuste üldine fookus oli turundusel  - Võrumaa tunnusmärgi väljatöötamine ja levitamine, turunduskoolitused,

agentuuri uus kodulehekülg, pidev informatsioon omavalitsuste infolehtedes, Võrumaa külastuskeskkonna areng. 

Võrumaa Arenguagentuuri 2016. aaasta tegevuse tulemusena toodi rahalisi ressursse Võrumaale ca poole miljoni euro ulatuses:

• Ettevõtluse valdkonnas 155 332 eurot (Starditoetus, PRIA, LEADER, Töötukassa).

• MTÜ-de valdkonnas 133 608 eurot (KOP, Leader, KÜSK jne.) sh „Kogkonna kasvulava" koostööprojekt Navi külaseltsiga (19 415 eurot).

• PATEE projekti raames toodi Võrumaale 117 481 eurot, mida kasutati tegevuste elluviimisel.

• Ettevõtlusteadlikkuse programmi (EVTP) raames taotleti lisategevusi ja saadi kokku 8500 eurot.

• SOTEE projekti raames toodi maakonda 33 000 eurot + projektidena ca 55 000 eurot.

 

Ettevõtluse toetamise valdkonna tegevuste tulemused:

Valmisid äri-, turundus- ja finantsplaanid VAA abil 28 ettevõttel, neist 11 said programmidest rahalist toetust (EVAT 4, EAS starditoetus 3, PRIA

2, LEADER 2). Loodi on 10 töökohta.

• Nõustati ettevõtjaid omavalitsustes kokku 255 korral, 116 klienti.

• Aidati koostada äriplaane 28. ettevõtjal.• Korraldati ettevõtlusteadlikkuse üritusi, milles osalenute arv oli kokku 238.

• Korraldati alustava ettevõtja baaskoolitus, kus osales 19 osalejat ning maakonna Mentorklubi (9 mentiid ja 5 mentorit).

• Korraldati maakonna ettevõtlusnädal, ettevõtluspäev algajatele ettevõtjatele, ettevõtluskonverents ja ettevõtjate tunnustusüritus.

Noorte ettevõtlikkuse arendamise valdkonna tegevuste tulemused:

• Organiseeriti kuus Ettevõtliku kooli koolitust (Antsla (2 ), Meremäe, Kääpa, Vastseliina, Rõuge), Junior Achievemendi 2-päevane koolitus

(Võru maakonna koolide õpetajatele) ja ettevõtlusprogrammide "Õpilasfirma" ja "Minifirma" metoodiline koolitus juhendajatele.

• Külastati Võrumaalt Haridusfestivali Pärnus (maakonnast 27 inimest), kus selgitati välja Edulugude konkursi võitjad (edulugude konkursi

laureaadiks sai Võrumaalt Sänna Leiutajate Külakooli ja nominendiks Antsla Gümnaasiumi edulugu).

Investorteeninduse valdkonna (Võrumaa investorteenindaja on Asso Uibo Tartus) tegevuste tulemused:

• Avati 2016.a. Tartus Lõuna-Eesti ettevõtluskeskkonda ja ettevõtteid tutvustav SPARKDEMO keskus, kus on ka ettevõtted Võrumaalt.

• Vahendati 4 infopäringut (1 mööbli allahanke ja 3 metallivaldkonna allhanke päringut).

• Saadi 34 uut potentsiaalset investorkontakti.

• Tutvustati 25-26.2016 Pihkva EKSPO messil Võrumaa ettevõtluskeskkonda.
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Mittetulundusühingute nõustamise ja arenduse valdkonna tegevuste tulemused: 

• Nõustati kokku 50 Võrumaa MTÜd.

• Loodi VAA abil 5 uut MTÜd, projektitaotlust koostati 22 MTÜl .

• Viidi läbi MTÜ-de arenguprogramm (13 MTÜd).

• Korraldati KÜSK infopäev (70 inimest), rahvusvahelise koostöö seminar (9 inimest) ja MTÜde maksunduse koolitus (21 inimest).

Võrumaa MTÜde nõustamise tegevust hinnati kõrgelt meie partneri, KÜSKi, poolt (TOP 3).

Muude arendustegevuste valdkonna tegevuste tulemused:

VAA kaasabil koostati 2 projekti kohalikku LEADERisse, mis said ka rahastuse (UMA MEKK Võrumaa külalisele, Kasvulava projekt).

Organiseeriti Võrumaa arendusorganisatsioonide ümarlauad (5).

Viidi läbi Võrumaa „ Maale elama“ tegevused: messil „Maale elama“ 23. aprillil 2016 Tartus osales 6 Võrumaa omavalitsust, ettevõtluskohvikus

jagas nõuandeid VAA ettevõtlusnõustaja, käivitus „Maale elama“ portaal, kus Võrumaalt on esindatud 5 kogukonda, toimus Kodukandiga

koostöös Uusmaakate klubi üritused (2).

PATEE 2015-2016 programmi tegevused:

Viidi läbi ja koordineeriti kogu 2015-2016 Võrumaa tugiprogrammi sh nelja alaprojekti. VAA viis otseselt läbi kuvandi ja turismi arendamise

projekti.

• Töötati välja uus 2017-2019 tugiprogramm ja 4. projekti taotlused.

• Töötati välja eri versioonides Võrumaa oma tunnusmärk, mida hoitakse VAA koduleheküljel.

Turismi arendamise valdkonna tegevuste (sh PATEE programmi raames) tulemused:

Jagati maakondlikku turismiinfot (külastajaid teenindatud kokku 6780, nendest siseturiste 5341, välismaalasi 1439, suurüritustel 4002,

päringutele e-posti, telefoni ja kirja teel 851 klienti).

• Uuendati Võrumaa turismi tegevuskava, korraldati 5 arenguseminari.

• Esindati Võrumaad Riia turismimessil Balttour 2016, Tourestil 2016 Tallinnas, Mardilaadal Helsinkis, Võru linna perepäeva, Vastseliina

Maarahva Laadal, Võidupüha paraadile, Võru Pärimustantsu festivalil, Võru Linnapäevadel.

• Korraldati ühisturunduse kampaania talvepuhkuse reklaamiks Eesti suurimates päevalehtedes, FB-lehel (118 000 kontakti) ja erinevates

meediaväljaannetes.

• Töötati välja uus Visitvoru.ee eestikeelne versioon koos reisiplaneerijaga. Visitvoru lehel on olnud kokku 7991 külastust (perioodil

01.11-31.12.2016). Facebooki kontol Võrumaa Turism on tehtud 2016 aasta jooksul 66 postitust, kokku jõuti 416 332 vaatamiseni.  

• korraldati Võrumaa turismiasjalistega seminari „Kuidas muuta Võrumaa turism veebis nähtavamaks?“

• Valmis uus esindusstend Suure-Munamäe torni maketiga.

• Viidi läbi koolitus majutusettevõtetele energiatõhususe riikliku meetme kasutuselevõtuks.

• Anti välja uus Võru linnakaart ning bussipaviljonide uued kaardid.

• orraldati UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal, (5 ettevõtet, külastajaid 885, artiklid ilmusid 9 erinevas meediavälja andest.

• Töötati välja Võrumaa pärlid (TOP 15).

• Koostati uued andmebaasid turismi uudiskirjade saatmiseks (293 kontakti).

• Loodi Võrumaa Turismi uudiskirja uus põhiformaat.

• Töötati välja Võrumaa UMA JA HÄÄ ajalehe uus kontseptsioon.

• Viidi läbi Võrumaa seminaripakettide kampaania (10 ettevõtet).

Setomaa ettevõtlusprogrammi  (ettevõtluskonsultandi tegevused) tegevuste tulemused:

• Nõustati 8 tegutsevat ettevõtet ja 12 ettevõtlusega alustamisest huvitatud isikut.

• Abistati 3. uut ettevõtet nende tegevuse käivitamisel.

• Korraldati 7 ettevõtjate kontaktüritust ( ca 80 ettevõtjat).

• Jagati ettevõtlusinfot (VAA infokiri, artiklid Setomaas, valldade lehtedes, valdade FB-seintel).

• Portaalile setoape.eu loodi ostu-müügi lisamoodul.

• Korraldati kolm koolitust ja 2 õppereisi (Polli ja Läti-Leedu-Poola).

• Osaleti Petseri Ettevõtluskeskuse (nn "seto maja") töös - maja nõukogu liige.

• Osaleti uute Interregi ja EST-LAT projektide ettevalmistamisel.
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• Viidi läbi "Setomaa aasta ettevõtja" konkurss.

Sotsiaalteenuste uuringute projekti (SOTEE) tulemused:

Koostati ülevaade Võru maakonna 13 omavalitsuse demograafilisest olukorrast ja sotsiaalteenuse korraldamisest, samuti maakonna

sotsiaalteenuste arenguvajaduste ja plaanide analüüs.

• Korraldati kolm maakondlikku arendusseminari, mille tulemusena koorusid välja probleemide prioriteedid ja maakondlike arendusprojektide

teemad – sotsiaaltranport, tugiisiku teenus, päevahoiu teenus.

• Koostati sotsiaaltranspordi korraldamise mudelite kaardistus ja lõppraport kogu Eestile.

• Konsulteeriti projekte: 1) Päevahoiu- ja intervallhoolduse teenuse käivitamine Võru maakonnas 2) Täiskasvanute
tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine Võru maakonnas. 3) Koduteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse
parandamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas.

• Viidi läbi seminarid avatud taotlusvooru määruse tingimuste tutvustamiseks ja sotsiaalvaldkonnas uute lahenduste käivitamiseks

koostöövõimaluste leidmiseks.

• Saadi positiivne otsus maakonna 2 projekti rahastuse kohta.

 

 Peamised finantssuhtarvud aastatel 2012-2016

 2012 2013 2014 2015 2016

Tegevustulud 178 066 223 262 272 198 250 431 317 023

Käibe kasv -68% 26% 18% -8,0% 26,6%

Puhastulem -28 602 6211 2220 -38 832 -35 176

Lühiajaliste

kohustuste

kattekordaja

1,68 1,34 1,21 1,07 1,07

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2016 – müügitulu 2015)/ müügitulu 2016 * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ARENGUSUUNAD 2017. AASTAKS

2017. aasta keskseks tegevuseks peale põhitegevuste (ettevõtlus- ja MTÜde nõustamine) on uue EL alameetme „Piirkondlikud algatused

tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks“ maakondliku tugiprogrammi 2017-2019 tegevuste elluviimine. Oluline on ka uute projektitaotluste

esitamine Leaderi ja Innove programmidesse..

Ettevõtlusnõustamise poole pealt on uueks tegevuseks KEV tegevuste rakendamine ja erinevate EVTP lisategevuste (Kogemusklubi, Business

Game) elluviimine. Korraldatakse rohkem tegevusi noortele ettevõtlikkuse tõstmiseks.

Agentuuri ootab 2017. aastal ees reorganiseerimine. Vabariigi valitsuse otsuse kohaselt kaovad 2017.a.aasta lõpuks maavalitsused ja kuna

agentuur on asutatud riigi poolt, siis on ettepanek luua uus maakondlik arenduskeskus Võrumaal, mille asutajad on Võrumaa kohalikud

omavalitsused või omavalitsusliit. See saab toimuma 2017. aasta jooksul. Minnakse maavalitsuse alt kohalike omavalitsuse alluvusse.

 

Taivo Tali, juhatuse liige

SA Võrumaa Arenguagentuur
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 267 20 883 2

Nõuded ja ettemaksed 48 746 30 472 3

Varud 6 464 6 466 4

Kokku käibevarad 57 477 57 821  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 18 567 57 427 6

Kokku põhivarad 18 567 57 427  

Kokku varad 76 044 115 248  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 3 353 3 286 7

Võlad ja ettemaksed 40 812 13 775 5, 8, 9

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 9 399 37 178 10

Kokku lühiajalised kohustised 53 564 54 239  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 9 244 12 597 7

Kokku pikaajalised kohustised 9 244 12 597  

Kokku kohustised 62 808 66 836  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 48 412 86 832  

Aruandeaasta tulem -35 176 -38 420  

Kokku netovara 13 236 48 412  

Kokku kohustised ja netovara 76 044 115 248  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 299 009 237 869 10

Tulu ettevõtlusest 1 574 1 697 11

Muud tulud 16 440 10 865 12

Kokku tulud 317 023 250 431  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -51 429 -500 13

Mitmesugused tegevuskulud -99 563 -134 232 14

Tööjõukulud -162 085 -120 917 15

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -38 860 -32 886  

Kokku kulud -351 937 -288 535  

Põhitegevuse tulem -34 914 -38 104  

Intressikulud -273 -376 16

Muud finantstulud ja -kulud 11 60 17

Aruandeaasta tulem -35 176 -38 420  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -34 914 -38 104  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 38 860 32 886  

Kokku korrigeerimised 38 860 32 886  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -18 294 -2 891  

Varude muutus 3 1 230  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -744 -1 046  

Kokku rahavood põhitegevusest -15 089 -7 925  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 32 38  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 32 38  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -3 286 -3 223  

Makstud intressid -273 -376  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -3 559 -3 599  

Kokku rahavood -18 616 -11 486  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 20 883 32 369 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -18 616 -11 486  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 267 20 883 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 86 832 86 832

Aruandeaasta tulem -38 420 -38 420

31.12.2015 48 412 48 412

Aruandeaasta tulem -35 176 -35 176

31.12.2016 13 236 13 236
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuuri raamatupidamise 2016. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava

ja riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu

raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning

selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi

avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2016 kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatuste alusel rakendatakse raamatupidamises

raamatupidamise Toimkonna juhendeid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendit (eelmine kehtiv oli riigi

raamatupidamise üldeeskiri).

Olulisemad muudatused Võrumaa Arenguagentuuri 2016. aastaaruandele eelnevalt loetletud juhendite alusel on kapitaliseerimise piiri

tõstmine (§ 41 lg 1). Kuni 31.12.2015 kehtinud alampiir oli vara soetusmaksumuses 2000 eurot ilma käibemaksuta, siis alates 01.01.2016 on

uueks alampiiriks vara soetusmaksumuses 5000 eurot ilma käibemaksuta. Kõik varad alla 5000 euro tuli bilansist seisuga 31.12.2016 välja

kanda ning edasi peetakse arvestust bilansiväliselt.

Toetuste saamisel ja andmisel täpsustusid toetuste liigid (§ 24), kus eristatakse sotsiaaltoetusi, sihtfinantseerimist - projektipõhine

sihtotstarbel eesmärkide ja mõõdikutega seotud projekti ajaline ja täpne rahaline jälgimine ja kajastamine ning ülejäägi korral tuleb tagastada

raha andjale tagasi, ning tegevustoetused, mis kajastatakse lähtudes põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides seatud eesmärkidest.

Enam ei kasutata mittesihtotstarbelist finantseerimist.

Vigade korrigeerimine

2016.majandusaasta aruande koostamisel selgus, et 2015.aastal on tulemiaruandes  annetused ja toetused kajastatud summas 6586 eurot

rohkem seoses piirkondlike algatuste tugiprogrammide projekti algamisega 2015.aasta lõpus. Seega sai korrigeeritud

2015.aasta annetused/toetused, tulem, nõuded, netovara.

Lisarea nimetus 31.12.2015 Muutus 31.12.2015

Annetused ja toetused 244 455 -6 586 237 869

Nõuded ja ettemaksed 37 058 -6 586 30 472

Netovara 54 998 -6 586 48 412

Aruandeaasta tulem -31 834 -6 586 -38 420

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke. Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud

laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaolev

summa nominaalväärtuses.

Nõudeid on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud on võetud arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud

varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise ostuhinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5000 eurost. 

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel

aruandeperioodi kuludena.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, on väikevahendid ja kantakse

soetuse aruandeperioodil täielikult kulusse. Kuludesse kantud vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt väikevahendite nimekirjas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 5 aastat

Inventar 5 aastat

Arvutustehnika 3 aastat

Immmateriaalne põhivara 5 aastat

Hooned, ruumid 20 aastat

Põhivarade amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.  Igal bilansipäeval

(inventuuri käigus) võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja –määra vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku tööea

ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, siis korrigeeritakse amortisatsiooni määrasid. 

Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele soetusmaksumuses, bilansis on aga kajastatud jääkmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, laenud ning muud kohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine

toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaarväärtusega, mistõttu lühiajalised

finantskohustised kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub sisemise intressimäära meetodil.

Annetused ja toetused

Tegevuskuludeks saadud sihtotstarbelisi toetuseid kajastamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Mittesihtotstarbelised toetused kajastatakse tuluna hetkel, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Kasutamata toetused kajastatakse

bilansis lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse kohe pärast nende toimumist saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis kui kõik omandiga seotud olulised riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega

seotud kulu on usaldusväärselt määratav. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine

on mõeldud.

Põhivarade sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodi alusel - varad bruto soetusmaksumuses, ja tuluna nendes perioodides, mil leiavad

aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. 

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.

Kulud

Tegevuskulude ja põhivarade sihtfinantseerimist kajastatakse kuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks

sihtfinantseerimine on mõeldud.

Maksustamine

Põhivara soetamisel tasutud käibemaks on kajastatud soetamishetkel kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Sularaha kassas 211 46

Arvelduskontod 2 056 20 837

Kokku raha 2 267 20 883

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 951 951  

Ostjatelt laekumata

arved
951 951  

Nõuded seotud osapoolte

vastu
33 33  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 1 5

Muud nõuded 1 035 1 035  

Intressinõuded 1 1  

Viitlaekumised 1 034 1 034  

Ettemaksed 26 26  

Muud makstud

ettemaksed
26 26  

Toetuste saamisega seotud

nõuded
46 700 46 700  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
48 746 48 746  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 194 194  

Ostjatelt laekumata

arved
194 194  

Nõuded seotud osapoolte

vastu
13 13  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
6 051 6 051 5

Muud nõuded 902 902  

Intressinõuded 22 22  

Viitlaekumised 880 880  

Toetuste saamisega seotud

nõuded
23 271 23 271  

Ettemaksed töötajatele 41 41  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
30 472 30 472  
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Lisa 4 Varud
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Müügiks ostetud kaubad 6 464 6 466

Kokku varud 6 464 6 466

Varudena on seisuga 31.12.2016 kajastatud müügi eesmärgil soetatud kaup soetusmaksumuses Võrumaa Turismiinfokeskuses.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks   2

Üksikisiku tulumaks 1 813 2 027

Sotsiaalmaks 3 492 3 802

Kohustuslik kogumispension 187 191

Töötuskindlustusmaksed 217 183

Ettemaksukonto jääk 1  6 051  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 5 709 6 051 6 205
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Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Transpordi-

vahendid

Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 75 760 25 939 7 207 21 770 54 916 37 087 167 763

Akumuleeritud kulum -52 530 -14 005 -4 467 -13 197 -31 669 -26 137 -110 336

Jääkmaksumus 23 230 11 934 2 740 8 573 23 247 10 950 57 427

  

Amortisatsioonikulu -13 340 -4 142 -2 055 -3 192 -9 389 -6 191 -28 920

Muud muutused -2 393 -685 -5 381 -6 066 -1 481 -9 940

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 71 214 25 939 0 0 25 939 24 290 121 443

Akumuleeritud kulum -63 717 -18 147 0 0 -18 147 -21 012 -102 876

Jääkmaksumus 7 497 7 792 0 0 7 792 3 278 18 567

Alates 01.01.2016 kehtiva avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kohaselt on kapitaliseerimise alampiir alates 01.01.2016 vara

soetusmaksumuses 5000 eurot ilma käibemaksuta. Kõik varad alla 5000 euro tuli juhendile vastavalt bilansist seisuga 31.12.2016 välja kanda.

Edasine arvestus toimub bilansiväliselt.
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Lisa 7 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

AS SEB Liising
5 588 1 562 4 026

6k

Euribor+1,99%a
EUR 15.02.2018

AS SEB Liising
7 009 1 791 5 218

6k

Euribor+1,99%a
EUR 15.07.2018

Kapitalirendikohustised

kokku
12 597 3 353 9 244    

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

AS SEB Liising
7 119 1 531 5 588

6k

Euribor+1,99%a
EUR 15.02.2018

AS SEB Liising
8 764 1 755 7 009

6k

Euribor+1,99%a
ERU 15.07.2018

Kapitalirendikohustised

kokku
15 883 3 286 12 597    

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

 31.12.2016 31.12.2015

Masinad ja seadmed 7 792 11 934

Kokku 7 792 11 934

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 13 141 13 141  

Võlad töövõtjatele 6 998 6 998 9

Maksuvõlad 5 709 5 709 5

Projektide finantseerimine 14 964 14 964  

Kokku võlad ja ettemaksed 40 812 40 812  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 170 2 170  

Võlad töövõtjatele 5 400 5 400 9

Maksuvõlad 6 205 6 205 5

Kokku võlad ja ettemaksed 13 775 13 775  
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Töötasude kohustis 576 0

Puhkusetasude kohustis 6 422 5 392

Võlad majanduskulude eest 0 8

Kokku võlad töövõtjatele 6 998 5 400

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 10 724 178 563 0 -223 882 -34 595

Võrumaa Omavalitsuste Liit 0 18 000 0 -18 000 0

Võru Linnavalitsus 0 4 150 0 -4 150 0

SA Kodanikuühiskonna Kapital -258 20 023 0 -19 967 -202

Sotsiaalministeerium 3 679 26 827 0 -33 010 -2 504

Lasva Vallavalitsus 755 0 -755 0 0

Võru Vallavalitsus -735 775 -40 0 0

Eesti Töötukassa -257 257 0 0 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
13 908 248 595 -795 -299 009 -37 301

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
13 908 248 595 -795 -299 009 -37 301

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Tulu varude müügist 1 574 1 697

Kokku tulu ettevõtlusest 1 574 1 697

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)

 2016 2015

Projektide osalustasud 16 440 10 865

Kokku muud tulud 16 440 10 865
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Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster 27 407 0

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 23 022 0

SA Järvamaa Arenduskeskus 1 000 500

Kokku jagatud annetused ja toetused 51 429 500

MTÜ Kagu-Eesti Puiduklastrile ja MTÜ Võrumaa Partnerluskogudele edasi kantud toetus on sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Euroopa

Liidu alameetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks“ maakondliku tugiprogrammi tegevuste projektide - puiduklastri

arendamiseks ja Võrumaa toiduvõrgustiku arendamiseks.

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 3 095 5 749

Energia 4 708 4 241

Elektrienergia 356 356

Soojusenergia 1 912 1 047

Kütus 2 440 2 838

Mitmesugused bürookulud 14 652 11 686

Uurimis- ja arengukulud 0 3 750

Lähetuskulud 3 664 4 086

Koolituskulud 1 749 1 677

Riiklikud ja kohalikud maksud 12 741 14 222

Ruumide majandamiskulud 1 301 619

Sõidukite majandamiskulud 8 293 6 982

Info- ja kommunikatsioonikulud 1 098 3 311

Inventari majandamiskulud 867 92

Töötervishoiukulud 492 563

Ürituste korraldamise kulud 39 607 36 754

Projektitegevuste kulud 7 296 40 500

Kokku mitmesugused tegevuskulud 99 563 134 232

Riiklikud ja kohalikud maksud - tegevuskulude käibemaksukulu.
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Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 121 554 90 598

Sotsiaalmaksud 40 486 30 238

Erisoodustused ja maksud erisoodustustelt 45 81

Kokku tööjõukulud 162 085 120 917

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
31 355 869

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 8

Lisa 16 Intressikulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressikulu kapitalirendilt -273 -376

Kokku intressikulud -273 -376

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2016 2015

Intressitulud deposiitidelt 11 60

Kokku muud finantstulud ja -kulud 11 60

Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Võru Maavalitsus

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Kohustised Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 257

Ostud ja müügid
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 2016 2015

Ostud Müügid Ostud Müügid

Võru Maavalitsus 0 417 8 338 195

Nõukogu liikmetega seotud

ühingud
911 324 1 891 100

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 18 000 17 502

Arvestatud tasudes on kajastatud tegevjuhtkonnale aruandeaastal arvestatud tasud kokku, brutotasuna.

Sihtasutuse nõukogu liikmetele töötasusid 2016.aastal ei makstud ja muid soodustusi ei tehtud.

Aastaaruandekohustuslasel ei ole toimunud tehinguid seotud osapooltega, mis ei vasta õigusaktidele või

raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31.12.2016 ja aruande koostamiskuupäeva 10.04.2017 vahemikul.

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga

ilmnenud ei ole, kuid 2017.aastal ootab arenguagentuuri reorganiseerimine, kus sihtasutus antakse asutaja - Võru Maavalitsuse poolt üle uuele

sihtasutusele, mis luuakse kohalike omavalitsuste poolt.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2017

Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur (registrikood: 90001581) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TAIVO TALI Juhatuse liige 10.04.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 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 31.12.2016 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/

Ellen Tohvri

Vandeaudiitori number 293

Maire Rooma

Vandeaudiitori number 348

E-Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 41

Sõbra 43, Tartu

10.04.2017



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur (registrikood: 90001581) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ELLEN TOHVRI Vandeaudiitor 10.04.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine 70221 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7868374

Mobiiltelefon +372 58550202

E-posti aadress vaa@vaa.ee


