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TEGEVUSARUANNE 2019 

MTÜ Nelja Valla Kogu on piirkondlik tegevusgrupp, mis asutati 09. augustil 2006 Harku, Kiili, Saku ja Saue valdade, 

nendes tegutsevate ettevõtete ning mittetulundusühingute poolt. NVK põhikirjaliseks eesmärgiks on tegevuspiirkonna 
valdade territooriumil kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ning säästvale arengule 
kaasa aitamine. Sealhulgas edendatakse kohalikku ettevõtlust, teenindust, haridust, kultuuri, turismi ja tööhõivet, 
suurendamaks tegevuspiirkonna elanike heaolu. Eesmärgi täitmiseks on koostatud integreeritud strateegia, mis 

tugineb kolme sektori partnerlusele. 

Nelja Valla Kogu tegevuspiirkond asub Harjumaa (4333,13 km2) lääne-, edela- ja lõunaosas, piirnedes Tallinna linnaga. 
Piirkond hõlmab nelja valda (Saue linn on tegevuspiirkonnast ümbritsetud, kuid ei ole selle osa, samuti haldusreformi 

tulemusena liitunud endine Kernu ja Nissi vald, mis vastavalt Leader määrusele kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu 
tegevusgrupi piirkonda), moodustades Harjumaast 14,4%. NVK tegevuspiirkonnas elab Siseministeeriumi 

rahvastikustatistika andmetel 01.01.20. a seisuga 54447 inimest. 

Oma tegevuses juhindus Nelja Valla Kogu 2019. aastal Eesti Vabariigi seadusandlusest, Maaelumisnisteeriumi 

määrustest „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ 23.10.2015 nr 11 RT I, 06.09.2019, 18 ja MTÜ 
põhikirjast.  

MTÜ Nelja Valla Kogu strateegias on sõnastatud, et NVK peamine eesmärk on maaelu edendamine läbi Leader-meetme 

rakendamise. Tegevusgrupi liikmed, sh omavalitsuste esindajad on otsustanud, et tegevusgrupil on aktiivne roll 

piirkondlikus arendustegevuses, dubleerimata seejuures eksisteerivate struktuuride (nt Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit) funktsioone. Peamiseks väljundiks on temaatiline koostöö erinevate 
partneritega. 

Harjumaa LEADER tegevusgrupid tegutsevad ühise koostöökokkulepe alusel, mis on sõlmitud 06.11.2015.  Harjumaa 

tegevusgruppide eesmärgiks koostööna on jagada oskusteavet, spetsiifilisi kogemusi ning tõhusamalt kasutada 
ressursse. 

 

LIIKMELISUS  

MTÜ-l Nelja Valla Kogu oli seisuga 31.12.2019 kokku 46 liiget, sh.  

• omavalitsusi – 4  

• äriühinguid – 12 

• mittetulundusühinguid, sihtasutusi – 30 

 

JUHTIMINE JA JUHATUSE LIIKMETE TASUD  

Nelja Valla Kogu juhatus teguses 2019. aastal  põhikirja ning 11.11.2015 üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia 

alusel.  

Ühingut juhib 12 -liikmeline juhatus. Juhatusse kuulub igast omavalitsusest kolm sektorit esindajad. – 4 

mittetulundusühingute esindajat, 4 erasektori esindajat ja 4 omavalitsuste esindajat.  

Juhatuse ja juhatuse esimehe tasud on kinnitatud üldkoosoleku poolt 11.11.2015.  

Juhatuse liikme tasu 75€ (bruto) koosolekul osalemise eest ja juhatuse esimehe tasu 50% tegevjuhi töötasust.  



TÖÖTAJAD  

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevust koordineerib ja korraldab tegevjuht 1,0 koormusega vastavalt NVK strateegiale, 

tegevuskavale, rakenduskavale ja eelarvele.  

2019. AASTA OLULISED SÜNDMUSED  

Juhatus valmistas 2019. aastal ette ja viis läbi ühe plaanilise üldkoosoleku ja 6 juhatuse koosolekut.  

Tegevusgrupp korraldas vastavalt 2019. aasta tegevuskavale strateegia meetmete ja toetuse taotlemist tutvustava 

ürituse.  

01.03.2016 Maaelumisnisteeriumi poolt heaks kiidetud MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia eesmärgid on: 

1. Inimsõbralik ja turvaline elukeskkond ning mitmekesised vaba aja sisustamise võimalused, selleks vajalik 

taristu on läbimõeldult välja arendatud. 

2. Kogukonnad on tugevad, toimekad ja ühtehoidvad. 

3. Kasvanud on nii kohalike töökohtade kui ka teenuste hulk. 

4. Suurenenud on turistidele suunatud teenuste ja toodete arv ning toimib tõhus turismialane koostöö. 

Nende eesmärkide täitmiseks avas Nelja Valla Kogu strateegia meetmete rakendamise taotlusvooru 26.08-01.09.2019. 

Taotlusi võeti vastu meetmetesse III „Mikroettevõtluse arendamine“ ja IV „Turismiteenuse arendamine ja infovahetuse 
edendamine“.  

MEEDE 3 Taotlusperioodi eelarve oli 41663.13 eurot, hindamise tulemusel kinnitati 5 projektitoetuse taotlust 

kogusummas 39494.14. Meetme 3 eelarve jääk: 2168.99 

 

MEEDE 4 Taotlusperioodi eelarve oli 187861.87 eurot, hindamise tulemusel kinnitati 7 projektitoetuse taotlust 

kogusummas 153119.39 eurot. Meetme eelarve jääk: 34742.48 

 

Meetme 3 ja 4 jääk summas 36 911,47 suunatakse 2020 taotlusvooru eelarvesse. 

 

Õppereisid 

MTÜ Nelja Valla Kogu liikmetele ja otsustusorganitele korraldati strateegia vahehindamise töörühma õppereis Maltale 

külastama kohalikku LEADER tegevusgrupi GAL XLOKK Foundation piirkonda. 

Õppereis toimus 09.-12. aprillil, vahetati kogemusi mikroettevõtluse toetamise osas, tutvuti kogukonna 

investeeringuprojektide ja turismitoodete arendamise näidega.  

NVK koostööprojektid 

 „Harju Leader tegevusgruppide ühistegevused 2017-2020“ 

Projekti aluseks on  Nelja Valla Kogu (NVK), Ida-Harju Koostöökoja (IHKK), Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) ja 
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK), strateegiad aastateks 2014-2020 ja Harjumaa Leader tegevusgruppide 05. novembril 

2015 sõlmitud koostöökokkulepe, mille eesmärgiks on teha koostööd järgmistes valdkondades  

• kohalik toit;  

• turism (sh kohaturundus);  

• ettevõtlus ja elukeskkond. 



Projekti eesmärgiks on tõhusam võrgustikutöö. Harjumaa Leader tegevusgruppide ühistegevuste ja kogemuste 
jagamise tulemusel on kasvanud ettevõtjate ja mittetulundusühingute sünergia ja aktiivsus ning teadlikkus Leader 
meetmest ja koostöövõimalustest.  

2019 aastal toimus projekti raames koostöös Eesti Leader Liiduga Harjumaa arengu 2021+ teemaline arutelu 

“Kogukonnameetod ja multifondid”, mis aitaks kaasa uuel rahastusperioodil LEADER meetodi kasutamiseks ka teiste 

fondide eesmärkide saavutamisel.  

Projekti raames korraldati koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK), Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL), 

Kodukant Harjumaa ning Harjumaa Leader tegevusgruppidega konkurss Harjumaa Aasta Tegija 2019. Konkursi raames 

tunnustati viimase aasta silmapaistvamaid inimesi, kogukondi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid, sh LEADER 

projekte. 

Toimusid inspiratsiooniseminarid kogukonna turvalisuse ja turismiettevõtluse valdkonnas.  

 

„FinEst Countryside - Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region 2018-2020“ (FinEst maapiirkond – 

Balti mere regiooni kättesaadavam ranniku ja külaturism) 

Rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine 

ja elavdamine Balti mere regioonis. Rahvusvahelise koostööprojekti juhtpartner ja tegevuste koordinaator Soomes on 
Varsin Hyvä tegevusgrupp. Eestis toimuvate tegevuste koordinaator on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu ja projekti 
partner on Nelja Valla Kogu. 

Projekt tugevdab avatud töötubade ja ühistegevuste kaudu kohalike külade, organisatsioonide ja tegevusgruppide 
turismisihtkohaalaseid teadmisi ning edastab praktilisi oskusi. Uued koostöövõrgustikud panevad aluse 
rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid LEADER-piirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb 

piirkonna tutvustamine, kohalike turismitoodete/teenuste lisandväärtuse loomine ja positiivse mõju avaldumine 
kohalikule turismisektorile nõudluse suurenemise näol. 

Projekti raames korraldas tegevusgrupp kaks töötuba,  mille käigus rajati teraapiline meelteaed Tuula 
Kogukonnakeskuse juurde ning õpiti valmistama indiaanisauna.  

 

“EstPol sustainable communities 2019-2020“ 

Projekt keskendub kogukondade ja seltside võrgustumisele, koostöö arendamisele, ühiste lahenduste leidmisele ning 
kohalike teenuste arendamiseks vajalike teadmiste omandamisele. Projekti raames toimuvad seminarid, koolitused ja 

õppekülastused vabatahtliku pääste ja kohalike teenuste edendajatele nii Eestis kui Poolas. Projekti võtab kokku 
lõpukonverents Läänemaal, kus vabaühenduste esindajatel on võimalus osa saada paneelaruteludest, loengutest ning 
töötubadest. Partneriteks on Eestist Nelja Valla Kogu (juhtpartner) ning kohalik tegevusgrupp Kodukant Läänemaa ja 
Poolast kohalik tegevusgrupp Stowarzyszeniem Korona Połnocnego Krakowa.  

2019 aastal alustati projekti arenguprogrammiga kogukonna juhtidele.  

„Loode-Eesti piirkonna ühisturundus II“ 2019-2021 

Piirkond Tallinnast Haapsaluni moodustab ühtse geograafilise terviku, mida iseloomustavad puhas loodus, puhas õhk, 
palju asustamata maad, puhas merevesi ja kilomeetrite kaupa liivaranda ning see kõik pealinnast, sadamatest, 

lennujaamast ja raudteejaamast vaid kuni tunniajase sõidu kaugusel. Piirkonda läbivad teed (Tallinn-Haapsalu, Tallinn-

Pärnu, Keila-Haapsalu, rannikuteed) ühendavad Harjumaa lõuna- ja lääneosa ning Läänemaa elanike ja külastajate 
jaoks ühtseks tervikuks.  



Projekti peamised tegevused on: 

1.Loode-Eesti turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustiku loomine ja juhtimine 

2.Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja vaart elukeskkonna turundamine sihtrühmadele vastavalt turundusplaanile  

3.Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna arendamise jätkustrateegia ja äriplaani koostamine aastast 
2021+  

Projekti juhtpartner on MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, partnerid MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Kodukant Läänemaa. 
 

2019 aastal toimus projekti raames Porikuu festival. Festivalil toimus sadakond üritust ning külastajate arv ulatus üle 
10 000. 

 

ÜHINGU TEGEVUSE RAHASTAMINE  

Ühingu 2019. aasta tulud kujunesid majandustegevusest ja liikmemaksudest. 

2019. aasta LEADER tegevuste elluviimiseks ette nähtud eelarve oli 82 470,00 eurot, millest jooksvateks kulutusteks 

62 825 eurot ning elavdamiskulude eelarve 23 082. 

Tegevuskulude eelarve jääk 2019 aastal kokku on 12705,70 eurot, mis kantakse 2020 tegevuskulude eelarvesse. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 15 684 24 584  

Nõuded ja ettemaksed 30 102 25 262 2

Kokku käibevarad 45 786 49 846  

Kokku varad 45 786 49 846  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 154 2 918 3,4

Kokku lühiajalised kohustised 6 154 2 918  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 19 000 5

Kokku pikaajalised kohustised 0 19 000  

Kokku kohustised 6 154 21 918  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 27 928 19 978  

Aruandeaasta tulem 11 704 7 950  

Kokku netovara 39 632 27 928  

Kokku kohustised ja netovara 45 786 49 846  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 9 835 7 800 6

Annetused ja toetused 92 662 93 319 5,7

Kokku tulud 102 497 101 119  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -90 123 -86 881 8,10

Mitmesugused tegevuskulud -626 -6 244 9

Muud kulud -46 -45  

Kokku kulud -90 795 -93 170  

Põhitegevuse tulem 11 702 7 949  

Intressitulud 2 1  

Aruandeaasta tulem 11 704 7 950  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 11 702 7 949

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -4 840 21 555

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -15 764 -9 295

Laekunud intressid 2 1

Kokku rahavood põhitegevusest -8 900 20 210

Kokku rahavood -8 900 20 210

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 24 584 4 374

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 900 20 210

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 15 684 24 584
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 19 978 19 978

Aruandeaasta tulem 7 950 7 950

31.12.2018 27 928 27 928

Aruandeaasta tulem 11 704 11 704

31.12.2019 39 632 39 632
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Nelja Valla Kogu 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad

rahandusministri poolt kinnitatud juhendid.

Nelja Valla Kogu tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise toimkonna juhendi nr.14 lisas toodud tulude ja kulude aruande alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 –kohustised ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglase

väärtuse meetodil, hinnatakse aruandekuupäeval 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), mistõttu

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.

2019.aastal puudus organisatsioonil põhivara.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    800

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 finantskohustised ning negatiivse

õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

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

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse

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

perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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

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

on 12 kuu jooksul aruandekuupäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus aruandepäeval 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 kohustisena.
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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

kohustisena. 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 kohustiste suurenemine ja mis vähendavad

organisatsiooni omakapitali.

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)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 700 1 700

Ostjatelt laekumata

arved
1 700 1 700

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 620 1 620

PRIA-lt laekumata toetus 26 782 26 782

Kokku nõuded ja

ettemaksed
30 102 30 102

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 700 700

Ostjatelt laekumata

arved
700 700

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 524 1 524

Ettemaksed 3 3

Muud makstud

ettemaksed
3 3

PRIAlt laekumata toetus 23 035 23 035

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 262 25 262

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 529 0 495

Sotsiaalmaks 0 998 0 941

Kohustuslik kogumispension 0 55 0 52

Töötuskindlustusmaksed 0 38 0 36

Ettemaksukonto jääk 1 620  1 524  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 620 1 620 1 524 1 524
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 274 3 274

Võlad töövõtjatele 1 096 1 096

Maksuvõlad 1 620 1 620

Muud võlad 114 114

Muud viitvõlad 114 114

Ettemakstud liikmemaksud 50 50

Kokku võlad ja ettemaksed 6 154 6 154

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 009 1 009

Võlad töövõtjatele 335 335

Maksuvõlad 1 524 1 524

Ettemakstud liikmemaksud 50 50

Kokku võlad ja ettemaksed 2 918 2 918

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA tegevuskulud 35 386 102 259 89 908 23 035

PRIA projekti toetus 9 479 9 479 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

44 865 111 738 89 908 23 035

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

44 865 111 738 89 908 23 035
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 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Nõuded

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PRIA tegevuskulud 23 035 88 915 71 802 5 922

PRIA projekti toetus 0 0 20 860 20 860

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

23 035 88 915 92 662 26 782

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

23 035 88 915 92 662 26 782

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

tasud, annetused, toetused. 

2019.aastal tasaarveldati PRIA-ga ettemaks.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 6 750 6 500

muud mittesihtotstarbelised laekumised liikmetelt 235 0

Sihtotstarbelised tasud   

Liikmetelt laekunud LEADER projektide osalustasud 2 850 1 300

Kokku liikmetelt saadud tasud 9 835 7 800

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 71 802 89 908

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 0 3 411

Sihtfinatseerimine PRIA  projektid 20 860 0

Kokku annetused ja toetused 92 662 93 319
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Lähetuskulud 560 1 280

Tööjõukulud 44 620 55 496

Üldised ja jooksvad kulud 11 273 10 149

Seminaril, konverentsil või õppereisil osalemise kulud 1 801 3 028

Seminari, konverentsi või õppereisi korraldamise kulud 30 087 15 146

Muud kulud (ELL liikmemaks) 1 782 1 782

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
90 123 86 881

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Poola koostööpartneri ringsõidu kulud 0 3 411

riigihanke konsultatsioon 209 2 772

Muud 417 61

Kokku mitmesugused tegevuskulud 626 6 244

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 32 965 42 030

Sotsiaalmaksud 11 048 14 148

puhukuseresev 607 -682

Kokku tööjõukulud 44 620 55 496

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
44 620 56 178

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

2019. aastal töötas  kontoris täistööajaga tegevjuht ja osalise tööajaga projekti juht.  Lisaks arvestati tasusid hindamiskomisjoni liikmetele

ja juhatusele.

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 46 45
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 1 700 225 700 50

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Asutajad ja liikmed 6 843 9 835 3 366 7 800

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

5 886 7 010 3 128 1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 29 775 31 050

Tegevjuhile ja juhatusele arvestatud tasu.


