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TEGEVUSARUANNE 2017 

MTÜ Nelja Valla Kogu o  piirko dlik tegevusgrupp, is asutati 09. augustil 2006 Harku, Kiili, Saku ja Saue 

valdade, e des tegutsevate ettev tete i g ittetulu dusühi gute poolt. NVK p hikirjaliseks ees ärgiks 
o  tegevuspiirko a valdade territooriu il kohaliku elu are da i e, aaelu ja külade säili isele, 
taaselusta isele i g säästvale are gule kaasa aita i e. “ealhulgas ede datakse kohalikku ettev tlust, 
tee i dust, haridust, kultuuri, turis i ja t h ivet, suure da aks tegevuspiirko a ela ike heaolu. 
Ees ärgi täit iseks o  koostatud i tegreeritud strateegia, is tugineb kolme sektori partnerlusele. 

Nelja Valla Kogu tegevuspiirkond asub Harjumaa (4333,13 km
2  lää e-, edela- ja l u aosas, piir edes 

Talli a li aga. Piirko d h l ab elja valda “aue li  o  tegevuspiirko ast ü britsetud, kuid ei ole selle 
osa, sa uti haldusrefor i tule use a liitu ud e di e Ker u ja Nissi vald, is vastavalt Leader äärusele 
kuuluvad Lää e-Harju Koost kogu tegevusgrupi piirko da , oodustades Harju aast , %. NVK 
tegevuspiirkonnas elab Siseministeeriumi rahvastikustatistika andmetel 01.01.18. a seisuga 40322 inimest. 

Oma tegevuses juhindus Nelja Valla Kogu 2017 aastal Eesti Vabariigi seadusandlusest, 

Maaelu i isteeriu i äärustest „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus  . .  r 
11  RT I, 31.10.2017, 18 ja MTÜ p hikirjast. 

LIIKMELISUS 

MTÜ-l Nelja Valla Kogu oli seisuga 01.12.2017 kokku 43 liiget, sh. 

• omavalitsusi – 4 

• äriühi guid – 12 

• ittetulu dusühi guid, sihtasutusi – 27. 

Lisaks teeb NVK koost d teiste aako dlike orga isatsioo idega Harju aa Ettev tlus- ja Arenduskeskus, 

Harju aa O avalitsuste Liit jt  i g aktiivsete i i estega, kellel o  soov ühiselt piirko da are dada. 

Harjumaa LEADER tegevusgrupid tegutsevad ühise koost kokkulepe alusel, is s l iti . . .  
Harjumaa tegevusgruppide ees ärgiks o  koost s jagada oskusteavet, spetsiifilisi kogemusi ja tagada 

ressursside t husa  kasuta i e. 

JUHTIMINE JA JUHATUSE LIIKMETE TASUD 

Nelja Valla Kogu juhatus tegutses . aastal p hikirja i g . .  üldkoosoleku poolt ki itatud 
Nelja Valla Kogu arengustrateegia aastateks 2015-2020 alusel. 

Ühi gut juhib -liikmeline juhatus. Juhatusse kuuluvad igast omavalitsusest kolme sektori esindajad – 4 

ittetulu dusühi gute esi dajat,  erasektori esi dajat ja  o avalitsuste esi dajat. 

 



JUHATUSE TASUD 

Juhatuse ja juhatuse esi ehe tasud ki itas üldkoosolek . . .a. 
Juhatuse liik e tasu € bruto  koosolekul osale ise eest ja juhatuse esi ehe tasu % tegevjuhi 
t tasust. 
 

TÖÖTAJAD 

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevust koordi eerib ja korraldab tegevjuht ning meetmekoordinaator 0,5 

koormusele vastavalt NVK strateegiale, tegevuskavale, rakenduskavale ja eelarvele. 

. AA“TA OLULI“EMAD “ÜNDMU“ED 

Juhatus o  . aastal etteval ista ud ja läbi vii ud  plaa ilist üldkoosolekut ja  juhatuse koosolekut. 

Tegevusgrupi strateegiat / eet eid / toetuse taotle ist tutvustavad üritusi toi us kokku  i g eil 

osales kokku 67 inimest. 

Tegevusgrupp korraldas  koolitust   o a liik esko ale ja tegevt tajatele va ppereis , kus osales kokku 

63 inimest. 

Juhatuse liik ed ja tegevjuht osalesid Maaelu v rgustikukoost  osako a ja Maaelu i isteeriu i poolt 
korraldatud  koolitusel ja i fopäeval 
 

ÕPPEREI“ID 

MTÜ Nelja Valla Kogu liik etele ja otsustusorga itele korraldatati ppereis .-22.04.2017 Itaaliasse. 

Kohalik tegevusgrupp Valle U bra e “ibilli i G.A.L. tutvustas aaturis i, väikeettev tluse i g eri evate 
sektorite koost  are da ist Valle U bra a d “ibilli i piirko as. Osalejaid oli ppereisil . 

Tei e ppereis „Leader koge used P lva aalt  toi us tegevusgrupi liik etele .-17. juuni 2017, 

osalejaid oli 18. 

NVK KOO“TÖÖPROJEKTID 

 aastal viis tegevusgrupp ellu koost s Koduka t Lää e aa, Lää e-Harju Koost kogu, MTÜ 
Lää e aa Turis  projekti Loode-Eesti kohaturundus . 

Projekti raames korraldati piirko a turis iettev tjatele praktilisi oskusi are davaid koolitusi ja . 
detse bril toi us Ker u isas Loode-Eesti kui turis isihtkoha are da ise arutelu, kus v eti kokku se i 
tehtud plaanid ja testiti uusi ideid. 

Loode-Eesti ühisturu duse projekti raa es val is . aasta l puks Loode-Eesti kui turismisihtkoha 

turundusplaan aastateks 2018– , ida hakatakse ellu vii a kol e Loode-Eestis tegutseva LEADER 

tegevusgrupi Nelja Valla Kogu, Lää e-Harju Koost kogu ja Koduka t Lää e aa  ühise koost a i g 
ettevalmistamisel on vastavasisuline toetustaotlus PRIA-sse. Koost projekti tegevused algavad, siis kui 
tegevusgruppide üldkoosolekud o  turu dusplaa is pla eeritud tegevused heaks kiit ud. 

Projekt „Harju Leader tegevusgruppide ühistegevused 2017- 9  

MTÜ Nelja Valla Kogu strateegias o  s astatud, et NVK pea i e ees ärk o  aaelu ede da i e läbi 



Leader- eet e rake da ise. Täie davalt o  aga tegevusgrupi liik ed, sh k ik o avalitsused leid ud, et 
NVK peaks v t a se isest aktiivse a rolli piirkondlikus arendustegevuses, dubleerimata seejuures 

eksisteerivate struktuuride t Harju Ettev tlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit) 

fu ktsioo e. Pea iseks välju diks o  te aatili e koost  eri evate part eritega. 

Käesolev projekt pa ustab NVK strateegias toodud valdko dade are gusse järg evate tegevustega: 

 Kohalik toit – kättesaadavus, kauba ärk j s 

 Turism – piirko a tutvusta i e, ühisturu dus 

 Ko pete tside t st i e koolitused ja ppereisid eet e r  raa es  

Projekt aluseks on Nelja Valla Kogu (NVK), Ida-Harju Koost koja IHKK , P hja-Harju Koost kogu PHKK  
ja Lää e-Harju Koost kogu LHKK  strateegiad aastateks -2020 ja Harjumaa Leader tegevusgruppide 

. ove ber  s l itud koost kokkulepe, ille ees ärgiks o   teha koost d järg istes 
valdkondades: 

• kohalik toit;  

• turis  sh kohaturu dus ;  

• ettev tlus ja elukeskko d. 
 

Projekti ees ärk:  Harju aa Leader tegevusgruppide ühistegevuste ja koge uste jaga ise tule usel o  
suure e ud ettev tjate ja ittetulu dusühi gute sü ergia ja aktiivsus i g teadlikkus Leader-meetmest ja 

koost v i alustest.  

 aastal korraldas NVK projektitegevuste raa es kahepäevase tegevusgruppide juhatustele suu atud 
ppereisi tutvusta aks NVK Leader projekte. Korraldati ka seminar, kus arutleti kuidas ja kas ühiselt 

kava dada ja ellu viia aako dlikku tu ustusüritust. Arutelude ri gi kaasatakse  aastal HEAK ja 
Kodukant Harjumaa. 

ÜHINGU TEGEVU“E RAHA“TAMINE, INVE“TEERINGUD 

Ühi gu . aasta tulud kuju esid toetustest, aja dustegevusest ja liikmemaksudest. 

2017. aasta LEADER tegevuste elluviimiseks ette ähtud eelarve oli  ,  eurot.  

. .  toi u ud üldkoosolek a dis volitused juhatusele rake duskava eelarve uudatusteks. 
 

.a rake duskava korrigeeriti järg iselt: 
1. Suurendada jooksvate kulude eelarvet ,  euro v rra, 

2. “uure dada elavda iskulude eelarvet ,  euro v rra. 

Tegevusgrupi eelarve, ku a viidi läbi plaa itust rohke  ede dustegevusi. 

 

.a II taotlusvooru eet ete jäägid suu ati .a eet ete eelarvesse alljärgnevalt: 

Meede 3 vabad vahendid summas 54 182,20 eurot vabastada 2017.a eelarvest ning lisada 2018.a meetme 

3 eelarvesse.    

Meede 4 vabad vahendid summas 43 626,50 eurot vabastada 2017.a eelarvest ning lisada 2018.a meetme 

4 eelarvesse" .         

Nelja Valla Kogu 2017.a I taotlusvoor toimus 27.- . ärts ja .a II taotlusvoor toi us 28.august-



03.september. Taotlemiseks olid avatud 4 meedet, mille eelarve maht oli kokku 1 194 801,37 eurot 

ning mis jagunes vastavalt 2017 aasta rakenduskavale alameetmete vahel järg iselt: 

Meetme nimetus Meetme eelarve 

maht taotlusvoorus 

eurodes M1 Kogukonna investeeringute toetamine 681 835,75 

 M  Koguko a ühistegevuste are da i e 111 836,04 

 M  Mikroettev tluse are da i e 137 540,00 

 M4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine 264 090,09 

  

Kokku esitati igeaegselt läbi PRIA e-teenuste keskkonna 29 projektitoetuse taotlust alameetmete 

p hiselt järg iselt: 
Meetme nimetus Taotluste arv 

M1 Kogukonna investeeringute toetamine 13 

M  Koguko a ühistegevuste are da i e 4 

M  Mikroettev tluse are da i e 4 

M4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine 8 

 

MEEDE 1 toetuste 2017 eelarve kogumaht 681 835,75 eurot, taotletud summa meetmes kokku                         

98 0120,86  eurot. Positiivse otsuse said k ik taotlused, kuid eelarvevahe dite puudu ise t ttu rahastati        
 taotlust i g lisaks tehti ühele taotlusele osali e rahasta isotsus. Meetme toetuste summa oli kokku 

681130,38   eurot. 

MEEDE 2 toetuste 2017.a eelarve kogu aht  ,  eurot, tähtaegselt esitati  taotlust i g positiivse 
otsuse nendest sai 1 taotlus summas 14  eurot. Lisaks ki itas NVK Üldkoosolek . .  otsusega 

r  tegevusgrupi koost projektid su as   eurot. “a uti otsustas üldkoosolek  meetme 2 vabad 

vahendid vabastada 2017.a eelarvest, ning lisada 2018.a meetme 2 eelarvesse kogusummas 73958,04 

eurot. 

MEEDE 3 toetuste 2017.a eelarve kogumaht 137 039,49 eurot, taotletud summa meetmes 80 699,10 

eurot. Positiivse otsuse said 4 taotlust.  

MEEDE 4 toetuste kogumaht 264 060,09 eurot, taotletud summa meetmes kokku 232 590,12 eurot. 

Positiivse otsuse said 6 taotlust. 

PÕHIVARA 

. aastal Nelja Valla Kogu i vesteeri guid p hivarasse ei tei ud. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 4 374 14 897  

Nõuded ja ettemaksed 46 817 31 363 2

Kokku käibevarad 51 191 46 260  

Kokku varad 51 191 46 260  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 12 213 16 671 5

Kokku lühiajalised kohustised 12 213 16 671  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 19 000 19 000 6

Kokku pikaajalised kohustised 19 000 19 000  

Kokku kohustised 31 213 35 671  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 10 589 5 485  

Aruandeaasta tulem 9 389 5 104  

Kokku netovara 19 978 10 589  

Kokku kohustised ja netovara 51 191 46 260  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 9 645 6 050 7

Annetused ja toetused 105 592 69 807 8

Kokku tulud 115 237 75 857  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -48 903 -19 209 9

Mitmesugused tegevuskulud -420 -4 931 10

Tööjõukulud -56 526 -46 613 11

Kokku kulud -105 849 -70 753  

Põhitegevuse tulem 9 388 5 104  

Intressitulud 1 0  

Aruandeaasta tulem 9 389 5 104  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 9 388 5 104

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -15 455 -580

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -4 458 -8 969

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood põhitegevusest -10 524 -4 445

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 19 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 19 000

Kokku rahavood -10 523 14 555

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 897 342

Raha ja raha ekvivalentide muutus -10 523 14 555

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 374 14 897
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 6 145 6 145

Vigade parandamise

mõju
-660 -660

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
5 485 5 485

Aruandeaasta tulem 5 104 5 104

31.12.2016 10 589 10 589

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
10 589 10 589

Aruandeaasta tulem 9 389 9 389

31.12.2017 19 978 19 978
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi. Eesti finantsaruandlus standard on rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogu, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendab rahandusministri määrus.

Tulemiaruande koostamisel on kasutatud RTJ 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded

ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud põhimõttel, et organisatsioon on jätkuvalt tegutsev.

Vigade korrigeerimine

2015.aasta lõpp bilansis oli ostuarvetest võlgnevusena välja jäänud kohustused kokku summas 660 eurot, mis tasuti 2016.aastal.

Seoses sellega korrigeeriti 2016.aasta aruandes rida Võlad ja ettemaksed 660 euro võrra ja rida Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem.

Lisarea nimetus 31.12.2016 Muutus 31.12.2016

Võlad ja ettemaksed 16 011 660 16 671

Eelmiste perioodide

akumuleeritud tulem
6 145 -660 5 485

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), tähtajalisi hoiuseid

tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida

kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga

valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),mis tõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse organisatsiooni põhitegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 

alates 800 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 800 eurot kajastatakse väheväärtusliku 

inventarina ja kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. 

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 arvestusmeetodite ja –määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega. 

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul 

amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui 

vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt 

koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele 

eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. 

Aruandeaastal arvestati amortisatsiooni lineaarsel meetodil, arvestusmäärad põhivara gruppide lõikes olid alljärgnevad:
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Masinate ja seadmete amortisatsiooni aastamäär on 10- 30 %, 

Muu materiaalse põhivara amortisatsiooni aastamäär on 20-40 %. 

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita. 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    800

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse

õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi

kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud

tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse

bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

kasumiaruandes „Annetused ja toetused“ kirjel.

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud

võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis

kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest

kajastatakse kasumiaruandes " Annetused ja toetused“ kirjel.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema netosoetusmaksumuses, millest on

maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa; tasuta saadud vara soetusmaksumus on null. Soetatud vara

amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulud liikmemaksudest ja muust majandustegevusest kajastatakse tekkepõhiselt. Sihtfinantseerimine kajastatakse brutomeetodil, kui tulu

sihtfinantseerimisest on kindel.

Kulud

Kuluna kajastatakse aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad

ettevõtte omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid (tulude ja kulude vastavuse printsiip). Kulutused, mis tõenäoliselt

osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmisel perioodil, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna

perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale

majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

MTÜ Nelja Valla Kogu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

• tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda

• eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 445 445

Ostjatelt laekumata

arved
445 445

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 506 1 506

PRIAlt laekumata toetus 44 866 44 866

Kokku nõuded ja

ettemaksed
46 817 46 817

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 200 1 200

Ostjatelt laekumata

arved
1 200 1 200

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 479 1 479

PRIAlt laekumata toetus 28 684 28 684

Kokku nõuded ja

ettemaksed
31 363 31 363

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 612 1 001

Sotsiaalmaks 1 169 1 815

Kohustuslik kogumispension 71 104

Töötuskindlustusmaksed 66 66

Ettemaksukonto jääk 1 506  1 479  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 506 1 918 1 479 2 986

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

2017. aastal põhivarasid ei soetatud. 2017 kanti maha moraalselt vananenud ja katkine põhivara.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 881 4 881

Võlad töövõtjatele 1 314 1 314

Maksuvõlad 1 918 1 918

Ettemakstud liikmemaksud 4 100 4 100

Kokku võlad ja ettemaksed 12 213 12 213

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 108 3 108

Võlad töövõtjatele 2 527 2 527

Maksuvõlad 2 986 2 986

Ettemakstud liikmemaksud 8 050 8 050

Kokku võlad ja ettemaksed 16 671 16 671

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2017 2016 Lisa

nr
Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
  

PRIA LEADER toetus põhivara

soetamiseks
0 0  

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
0 0  

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
  

PRIA LEADER toetus 105 212 69 171 2,7,8

Mittesihtotstarbelised annetused

ja toetused Osalustasud
3 575 636 2,7,8

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
108 787 69 807  

2016.aastal jäi nõudena PRIA vastu üles laekumata maksetaotlusi summas 28684 eurot, mis kajastusid 2016.aasta bilansis kirjel Nõuded (Lisa

2), mis laekusid 2017.aastal.

2016.aastal ürituste osalustasusid summas 636 eurot (Lisa 8)

2016.aastal laekus tegevusgrupi toetuse ettemaks 19000 eurot, mis kajastub bilansis Pikaajalise kohustusena real Sihtotstarbelised

tasud, annetused, toetused.

2017.aastal jäi nõudena PRIA vastu üles laekumata maksetaotlusi summas 44866 eurot, mis kajastuvad 2017.aasta bilansis kirjel Nõuded (Lisa

2).

2017. aastal laekus ürituste osalustasusid liikmetelt 3195 eurot ja mitteliikmetelt 380 eurot (Lisa 7 ja Lisa 8).
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Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 6 450 6 050

Sihtotstarbelised tasud   

Liikmetelt laekunud LEADER projektide osalustasud 3 195 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 9 645 6 050

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 105 212 69 171

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 380 636

Kokku annetused ja toetused 105 592 69 807

PRIA LEADER toetus 105 212 69 171

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 380 636

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Lähetuskulud 530 112

Üldised ja jooksvad kulud 11 722 10 615

Seminaril, konverentsil või õppereisil osalemise kulud 3 279 2 649

Eksperthinnangu tellimise kulud 210 1 128

Seminari, konverentsi või õppereisi korraldamise kulud 31 380 3 705

Muud kulud (ELL liikmemaks) 1 782 1 000

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
48 903 19 209

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 350 0

Muud 70 4 931

Kokku mitmesugused tegevuskulud 420 4 931
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 41 815 34 925

Sotsiaalmaksud 14 029 11 687

Puhkusereservi muudatus 682 0

Kokku tööjõukulud 56 526 46 612

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
55 844 46 612

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

2016. aastal töötas kontoris täistööajaga tegevjuht, tasusid arvestati hindamiskomisjoni liikmetele ja juhatusele.

2017. aastal töötas kontoris täistööajaga tegevjuht ja osalise tööajaga koordinaator. Lisaks oli sõlmitud leping osalise tööajaga projektijuhiga.

Tasusid arvestati hindamiskomisjoni liikmetele ja juhatusele.

Lisa 12 Intressitulud
(eurodes)

 2017 2016

Kokku intressitulud 1 0

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 43 46

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 13 050 15 661

Juhatusele arvestatud tasu.


