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Lõuna-Järvamaa Koostöökogu (LJKK, ühing) on LEADER põhimõtetel  tegutsev kohalik tegevusrühm, mis on 

asutatud 17.02.2006.a. LJKK põhieesmärgiks on tegevuspiirkonna strateegia elluviimine ning kohaliku initsiatiivi 

ja kohaliku elu arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.  

2017.aasta oktoobris toimunud haldusreformi järgse jaotuse järgi on ühingu tegevuspiirkonnaks Türi valla 
territoorium ilma endise Käru valla territooriumita ning Järva valla territoorium endise Imavere valla piirides. 

Tegevuspiirkonna pindala on 933,74 km2, piirkonna elanike arv alla 11 000 inimese. 

31. dets 2021 seisuga on ühingul 67 liiget, neist 2 kohalikku omavalitsust, 29 ärisektori esindajat ning 36 

mittetulundussektori esindajat. Ühingut juhib 11-liikmeline juhatus, millesse kuulub 2 inimest avalikust sektorist, 

5  inimest erasektorist ning 4 inimest kolmandast sektorist. Omad esindajad on juhatuses mõlemal omavalitsusel. 

Ühingul on kaks palgalist töötajat – tegevjuht ja konsultant-raamatupidaja. 

Perioodiks 2015-2020 oli LJKK välja töötanud tegevuspiirkonna arengustrateegia, selle koostamise protsessis 
osales kokku 509 kohalikku elanikku kõigist tegevusgrupi omavalitsustest. Lähtudes otsusest, millega aastad 2021 

ja 2022 kuulutati üleminekuaastateks ning pikendati 2 aasta võrra „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“, 
pikendasid oma strateegiaiad ka kõik kohalikud tegevusgrupid, nii ka Lõuna-Järvamaa koostöökogu. Uuendatud 
kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia kehtib Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonnas aastani 
2023. Strateegia edukas rakendamine toimub koostöös liikmeskonna ja teiste tegevuspiirkonnas tegutsevate 
organisatsioonidega. 

Uuendatud arengudokumendi alusel saab strateegiat ellu viia kuue (6) toetusmeetme kaudu, kuna seoses taastekava 

rahaliste vahendite eraldamisega lisandus 2021. aastal strateegiasse COVID-19 taasterahastu meede. 

Meede 1.1    Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond 

Meede 1.2    Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused 

Meede 2.1    Tänapäevane ettevõtluskeskkond 

Meede 2.2    Kohalikud tooted ja turundus 

Meede 3       Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö 

COVID-19 taasterahastu meede „Elujõulised ettevõtted“. 

2021. aastal oli taotlusvoor avatud ainult kolmes meetmes: 

- COVID-19 taasterahastu meetme taotlusvoor  20.10.2021 – 27.10.2021 

- meede 2.1 taotlusvoor  20.10.2021 - 29.10.2021  

- meede 3 taotlusvoor jooksvalt kogu 2021. aasta vältel 
 

Projektitaotlusi menetleti järgnevalt: 

Meede 

Laekunud 

projektitaotluste 

arv 

Hinnatud 

projektitaotluste 

arv 

Toetatud 

projektide arv 

Määratud toetuse 
summa eurodes 

COVID-19 meede 4 4 4 106 174 

Meede 2.1 19 19 9 178 629 

Kokku 23 23 13 284 803 

Meetmest 3, kus taotlejaks saab olla ainult tegevusrühm ehk Lõuna-Järvamaa koostöökogu ise, esitati 

aruandeaastal üks taotlus. Kolme aastase tegevuskavaga ühisprojekti „Elujõuline kogukond“ partneriteks on MTÜ 
Türi Kogukonnaselts ning OÜ Elise Aed, projekti sihiks on leida ja pakkuda piirkonna elanikele mitmekülgseid 
võimalusi erinevate teadmiste-oskuste suurendamiseks ja silmaringi laiendamiseks. Samuti soovitakse kaasa 

aidata ilusate, põnevate ja kaasaegsete lahenduste leidmisele avaliku ruumi kujundamiseks ning kohaliku 

kultuurielu rikastamiseks.  

Ka 2021. aastal toimus tegevusi mõnevõrra vähem kui planeeritud - COVID-19 levikust tulenevate piirangute tõttu 
jäeti ära messid ja ka rahvusvaheline LEADER konverents, endiselt lükkus edasi õppereis Poola. Siiski viidi ellu 

hulgaliselt koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ tegevusi.  

Toimus 58 osalejaga 4-osaline veebikoolitus „Hobikokast ettevõtjaks“, mille eesmärgiks oli suurendada Järva- ja 

Raplamaa kodu- ja hobikokkade teadmisi toidukäitlemise osas, toetada nende paremat hakkama saamist kohalike 
toitude pakkumisel, samuti nende tegevuse kooskõlla viimist valdkondliku seadusandluse ja nõuetega. Kesk-Eesti 

mõisate koostööle suunatud arenguprogrammi raames toimus 2 praktilist koolitusseminari ning kolm ringsõitu 



ühises bussis, mille käigus külastati erinevates LEADER piirkondades paiknevaid mõisaid. Osalejaid igal 

sündmusel 12-20. Maist kuni oktoobrini toimus Kesk-Eesti giidide arenguprogramm, mille eesmärgiks oli tõsta 
giidide lugude jutustamise taset, propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või 
töövõtjana tegutseda. Programmi raames toimus kevadel 6 veebikoolitust, suvel ja sügisel veel 7 kontaktkoolitust. 

Igal koolitusel osales 17-28 inimest. Seitsmele Järvamaa giidile lõppes arenguprogramm kirjaliku ja praktilise 

giidieksami läbimisega ning atesteerimistunnistuse saamisega. 

Veel toimus sama koostööprojekti raames augustis 2021 Väätsa mõisas suveseminar ettevõtjatele ning 
ettevõtlikele inimestele. Külalisesinejaks oli Andres Kuusik Tartu ülikoolist ning ettekande teemaks oli „Kuidas 
olla atraktiivne“. Osalejaid kokku 33.  Piirkonna turunduse eesmärgil toetati projektivahenditest Järvamaa 
ettevõtjate turunduslugude tootmist, Kurjailma festivali koordineerimist ja reklaamimist, osaleti 

turunduskampaanias Kesk-Eesti koogipaus, Sel aastal puhkan Eestis. SUVI ja Sel aastal puhkan Eestis. TALV, 

toetati Türi valla suurepärast elukeskkonda tutvustava saate „Tere tulemast“ eetrisse minekut Kanal 2-s ning aasta 

lõpus anti välja 2022. aasta kalender „Avastades Järvamaad“.  

Piirkonna arendamise ja elavdamise eesmärgil koostatud projektide elluviimisel tehtud rahaliste kulutuste 

kogumaht oli PRIAle 2021. aastal esitatud maksetaotlustes kokku 14 082 eurot. 

Koostööprojekti nimi Kogu projekti 

eelarve  

Määratud 
toetus 

Toetuse osa 

2021.a. 

projekti 

kuludest 

2021.a. tulu 

projektist 

2021.a. 

laekunud 

projekti-

toetus 

KESKPÕRANDALE 
KOKKU 

50 000 45 000 12 674 760 8 889 

 

LJKK piirkonna elavdamise vahenditest toetati Avatud talude päeva läbi viimist Lõuna-Järvamaal, selleks 

korraldati kahel päeval giidiga tasuta bussiringid Järvamaa taludesse. Samuti toetati Türi Noortekeskuse 

eestvedamisel korraldatava uue piirkondliku mainesündmuse - üle-eestilise koguperefestivali korraldamist. LJKK 

tasus festivali kuludest telereklaami tootmise ning reklaamklippide esitamise 66 korral Kanal2 ekraanil perioodi 

1.-23.juuli 2021. LJKK poolt tasutud kogukulude maht Avatud talude päeva ning koguperefestivali osas kokku 2 

591 eurot. 

Vandeaudiitori poolt kontrollitakse igal majandusaastal MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu raamatupidamises 
kohaliku tegevusgrupi toetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulude ja kulude kajastamist, kohaliku 

tegevusgrupi projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulude ja kulude kajastamist ning lisaks ka muude 

tulude ja kulude kajastamist, mis ei ole seotud LEADER-meetme raames antava toetusega. Kokkuleppelise 

protseduuri kliendilepingu tasu on 900 eurot. 

2022. aasta peamisteks eesmärkideks on piirkonna KOGUKONNA JUHITUD KOHALIKU ARENGU 

STRATEEGIA 2015-2023 elluviimine. Suurimaks väljakutseks saab olema uue programmperioodi strateegia 
väljatöötamine. 2022 aasta kevadel avatakse taotlusvoorud nii mtü-dele kui ka ettevõtjatele ning täiendav 
taotlusvoor ka taasterahastu meetme projektidele. Kogu aasta jooksul on veel piiratud summaga avatud ka 

koostöömeetme taotlusvoor. Piirkonna üldisele arengule aidatakse kaasa käimas oleva koostööprojekti 
„Keskpõrandale kokku“ tegevuste elluviimise kaudu.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 9 606 15 884 2

Nõuded ja ettemaksed 25 509 13 961 3

Kokku käibevarad 35 115 29 845  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 11 251 13 153 5

Immateriaalsed põhivarad 263 1 841 6

Kokku põhivarad 11 514 14 994  

Kokku varad 46 629 44 839  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 4 633 4 105 4, 7

Kokku lühiajalised kohustised 4 633 4 105  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 18 887 18 887 8

Kokku pikaajalised kohustised 18 887 18 887  

Kokku kohustised 23 520 22 992  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 847 21 059  

Aruandeaasta tulem 1 262 788  

Kokku netovara 23 109 21 847  

Kokku kohustised ja netovara 46 629 44 839  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 7 906 7 937 9

Annetused ja toetused 80 430 77 935  

Tulu ettevõtlusest 75 0  

Muud tulud 760 895 10

Kokku tulud 89 171 86 767  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -14 082 -18 354  

Mitmesugused tegevuskulud -15 407 -10 968  

Tööjõukulud -53 758 -52 214 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -3 480 -3 479 5, 6

Muud kulud -1 184 -966  

Kokku kulud -87 911 -85 981  

Põhitegevuse tulem 1 260 786  

Intressitulud 2 2  

Aruandeaasta tulem 1 262 788  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 260 786  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 3 480 3 479 5, 6

Kokku korrigeerimised 3 480 3 479  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -11 548 -3 650 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 528 -14 231 7

Laekunud intressid 2 2  

Kokku rahavood põhitegevusest -6 278 -13 614  

Kokku rahavood -6 278 -13 614  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 15 884 29 498 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 278 -13 614  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 606 15 884 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 21 059 21 059

Aruandeaasta tulem 788 788

31.12.2020 21 847 21 847

Aruandeaasta tulem 1 262 1 262

31.12.2021 23 109 23 109
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lõuna- Järvamaa Koostöökogu on koostanud 2021.a raamatupidamise aastaaruande, mis on kooskõlas RT juhendites kirjeldatud Eesti

finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,

mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et mittetulundusühing on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja selle lähendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi

tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.Rahalised vahendid hoitakse

pangas arvelduskontol ja sularaha kassas. Liikmemaksud tasutakse MTÜ liikmete poolt üldjuhul sularahata arvelduste korras.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne

nende nominaalväärtusega.Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum

allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus

bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi. Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Kui võlg on lootusetu kantakse ebatõenäoliselt

laekuvad arved bilansivälisele kontole “Lootusetud nõuded”. Võlg loetakse lootusetuks, kui võlgnikku otsitakse ja ei leita, või kui võlgnikul ei piisa

likvideerimis- või pankrotimenetluse ning muu kohtumenetluse käigus vahendeid kõigi nõuete rahuldamiseks. Lootusetuks loetakse ja

kantakse bilansist välja veel väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kontol olnud pikemat aega, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri. 

Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine tuleb näidata kulu vähendusena perioodis, mil laekumine toimub.Ebatõenäoliselt laekuva nõude

laekumisel tuleb ühtlasi vähendada nii nõude enda kui tema kontraaktivakonto saldot.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus

ühiku kohta on suurem kui 1500 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb

ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest (k.a. tollimaks ja muud mittetagastuvad maksud). Otseselt soetamisega seotuks loetakse

kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja paigaldamise asukohta: projekteerimise tasud, transpordikulud,

installeerimise kulud, testimise kulud, soetamisega seotud teenustasud (näit. notari-tasud, riigilõivud), jne.

Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust.

Materiaalse põhivara objektidelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Amortisatsiooni hakatakse arvutama

põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt

amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust

kui kulumit ühes ja samas summas. Kui põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada. Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja

juhatuse esimehe poolt kinnitatud akti alusel. Väheväärtuslike põhivaraobjektide (väheolulise maksumusega põhivara) maksumuse ülempiir on

639 eurot. Väheväärtuslikud põhivara objektid kantakse kuludesse ostmisel. Põhivara säilivuse eest vastutab mittetulundusühingu juhatus.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1500 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Transpordivahendid 10 aastat

Immateriaalne põhivara 10 aastat

Põhivara soetamisel määratakse igale põhivarale kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset

põhivara majanduslikult otstarbekas kasutada. Kasulik eluiga märgitakse ostuarvele ja viseeritakse juhatuse esimehe

allkirjaga. Raamatupidamises määratakse kasuliku eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi kord kuus põhivara

soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud kasulikku eluiga võib muuta juhatuse esimehe otsusega.
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Tulud

Saadud annetused ja toetused jagunevad mittesihtotstarbelisteks annetusteks/toetusteks ja sihtfinantseerimiseks.

-Mittesihtotstarbelised annetused/toetused on ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ja sisseastumismaksud, laekunud tegevustoetused ning

muud laekunud mittesihtotstarbelised annetused/toetused.

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

-Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse teatud ressursside üleandmise kaudu. Valitsus tähendab nii Eesti Vabariigi kui

ka välisriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusasutusi ning kohalikke ja rahvusvahelisi toetuseid jagavaid organisatsioone (s.h.

Euroopa Liidu toetusfondid). Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid.

Sihtotstarbelised annetused ja toetused (s.h. mitterahalised annetused ja toetused) jagunevad tegevuse sihtfinantseerimiseks või varade

sihtfinantseerimiseks.

Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud

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

kohustusena (tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- ja pikaajalisena olenevalt sellest,

millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse alljärgnevat põhimõtet:

sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on

tema õiglane väärtus) ning vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Saadud varade  sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena (tulevaste

perioodide tulu sihtfinantseerimisest). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- ja pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub varade 

sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Sihtfinantseerimisega soetatud vara amortiseeritakse kulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Kulud

Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude

sarnased kirjed summeeritakse.

Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

Sihtfinantseerimise arvelt tehtud projektide otsesed kulud kirjendatakse tulude ja kulude aruandes kirjele “Sihtotstarbeliste projektide otsekulud”.

Üldhalduskulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel “ “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude ja

kulude aruande kirjel “Põhivara kulum ja väärtuse langus”.

Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse, ettevõtluse ja halduse tööjõukulu. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kogu MTÜ

tööjõukulu (projektide, ettevõtluse, halduse) vastavatel tööjõukulude kirjetel.

Muud kulud (trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel kirjel “Muud kulud”.

Finantskulud ja – tulud näidatakse tulude ja kulude aruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja –kulud” vastavatel kirjetel.

Seotud osapooled

MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks kohaliku tegevusgrupi juhatuse liige ja tegevjuht või eelpool nimetatud

isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Arveldusarve 9 606 15 884

Kokku raha 9 606 15 884
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 140 140  

Ostjatelt laekumata

arved
140 140  

Muud nõuded 2 2  

Intressinõuded 2 2  

Ettemaksed 0 0  

Tulevaste perioodide

kulud
0 0  

Laekumata

sihtfinantseerimine
25 367 25 367 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
25 509 25 509  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 40 40  

Ostjatelt laekumata

arved
40 40  

Muud nõuded 2 2  

Intressinõuded 2 2  

Ettemaksed 665 665  

Tulevaste perioodide

kulud
665 665  

Laekumata

sihtfinantseerimine
13 254 13 254 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
13 961 13 961  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Erisoodustuse tulumaks 0 65 0 0

Sotsiaalmaks 0 149 0 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 214 0 0
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Transpordivahendid

31.12.2019  

Soetusmaksumus 19 017 19 017

Akumuleeritud kulum -3 962 -3 962

Jääkmaksumus 15 055 15 055

  

Amortisatsioonikulu -1 902 -1 902

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 19 017 19 017

Akumuleeritud kulum -5 864 -5 864

Jääkmaksumus 13 153 13 153

  

Amortisatsioonikulu -1 902 -1 902

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 19 017 19 017

Akumuleeritud kulum -7 766 -7 766

Jääkmaksumus 11 251 11 251
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Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

31.12.2019  

Soetusmaksumus 15 776 15 776

Akumuleeritud kulum -12 358 -12 358

Jääkmaksumus 3 418 3 418

  

Amortisatsioonikulu -1 577 -1 577

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 15 776 15 776

Akumuleeritud kulum -13 935 -13 935

Jääkmaksumus 1 841 1 841

  

Amortisatsioonikulu -1 578 -1 578

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 15 776 15 776

Akumuleeritud kulum -15 513 -15 513

Jääkmaksumus 263 263

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 224 224  

Võlad töövõtjatele 4 195 4 195  

Maksuvõlad 214 214 4

Kokku võlad ja ettemaksed 4 633 4 633  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 118 118  

Võlad töövõtjatele 3 987 3 987  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 105 4 105  
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Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Leader-meetme

tegevustoetusest

põhivara

0 18 887 0 0 0 0 18 887

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

0 18 887 0 0 0 0 18 887

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Leader meetme

tegevustoetus
9 017 0 65 759 0 61 417 4 675 0

Koostööprojekt

JÄTKUSUUTLIK

MAAETTEVÕTLUS

JÄRVAMAA AKTIISE

TUTVUSTAMISE TOEL

0 0 7 939 0 13 133 5 194 0

Koostööprojekt

KESKPÕRANDALE

KOKKU

431 0 431 0 3 385 3 385 0

Saadud

sihtfinantseerimise

ettemaks

0 15 300 0 15 300 0 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

9 448 15 300 74 129 15 300 77 935 13 254 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

9 448 34 187 74 129 15 300 77 935 13 254 18 887
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 31.12.2020 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes
31.12.2021

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Leader-meetme

tegevustoetusest

põhivara

0 18 887 0 0 0 0 18 887

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

0 18 887 0 0 0 0 18 887

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Leader meetme

tegevustoetus
4 675 0 54 234 0 67 756 18 197 0

Koostööprojekt

JÄTKUSUUTLIK

MAAETTEVÕTLUS

JÄRVAMAA AKTIISE

TUTVUSTAMISE TOEL

5 194 0 5 194 0 0 0 0

Koostööprojekt

KESKPÕRANDALE

KOKKU

3 385 0 8 889 0 12 674 7 170 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

13 254 0 68 317 0 80 430 25 367 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

13 254 18 887 68 317 0 80 430 25 367 18 887

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 7 906 7 937

Kokku liikmetelt saadud tasud 7 906 7 937

Lisa 10 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Tulu projektitegevusest - osalustasud jm. 760 895

Kokku muud tulud 760 895
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 40 023 38 166

Sotsiaalmaksud 13 527 12 900

Puhkusereserv 208 1 148

Kokku tööjõukulud 53 758 52 214

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Juriidilisest isikust liikmete arv 67 67

MÜÜDUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 0 520 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

0 380 0 0

Kokku müüdud 0 900 0 0

OSTETUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 1 407 0 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

233 803 0 259

Kokku ostetud 1 640 803 0 259

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 19 765 19 960

Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaks järgmise aasta tulemusi, aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole ilmnenud.


