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MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 2013. a tegevusaruanne
Juhtimine ja üldinfo
Juhatuse koosseis:
1. Helme vald – Indrek Valner
2. Hummuli vald – Kaido Purason
3. Karula vald – Rain Ruusa
4. Otepää vald – Annika Jaansoo
5. Palupera vald – Terje Korss
6. Puka vald – Kairi Rebane
7. Põdrala vald – Aivar Uibu
8. Sangaste vald – Kati Velner
9. Taheva vald – Monika Rogenbaum
10. Tõlliste vald – Marek Mekk
11. Tõrva linn – Maido Ruusmann
12. Õru vald – Kaja Papagoi
2013. aasta alguses oli mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogul 75 liiget. Aasta jooksul lisandus 4
ning lahkus 4 liiget. 2013. aasta lõpuks kuulus partnerluskogusse 12 kohalikku omavalitsust, 30 ettevõtet
ning 33 kolmanda sektori organisatsiooni. Aasta jooksul toimus kaks üldkoosolekut ning 10 juhatuse
koosolekut, millest üks toimus elektroonselt.
Valgamaa Partnerluskogus on 31.12.2013.a. seisuga 2 töölepinguga töötajat, kellest tegevjuhi ülesandeid
täidab Tiina Ivask.
Töötajatele arvestatud töötasude ja muude tasude summa kokku 2013. Aastal oli 31 167,79 eurot, sellest
arvestatud sotsiaalmaksud kokku 10579,32 eurot.
Sealhulgas tegevjuhile arvestatud tasude summa kokku oli 12 942,88 eurot, millest sotsiaalmaksud
moodustasid 4382,85 eurot.
Juhatuse liikmetele arvestati tasusid 5255,44 eurot, sellest arvestatud sotsiaalmaksud 1734,28 eurot.
Töövõtu- ja käsunduslepinguga hindamiskomisjoni liikmetele arvestatud tasude kogusumma oli 2622,80,
millest sotsiaalmaksud moodustasid 891,70 eurot.
Aili Keldoga sõlmitud kogukonnameetme koordinaatori tähtajalises töölepingus tehti alates 1. juulist
muudatus töökoormuses – senine 40 tundi asendati 32 tunniga nädalas. Aasta lõpus muutus leping
tähtajatuks töölepinguks, kuna tähtajalist lepingut ei saa ühe isikuga üle kahe korra järjest sõlmida.
Ettevõtlusmeetme koordinaatori Inga Kalvistiga lõpetati tema soovil tööleping ning antud ülesannete
täitmiseks alates aprillist sõlmiti käsundusleping OÜ Terrabiga.
Alates 1. juulist muutus ka noortemeetme koordinaatori Aile Viksi tööleping, kus senine 40 tundi muudeti
32 tunniks nädalas. Aile Viksi soovil lõpetati tema tööleping juuli lõpu seisuga ning sõlmiti antud
ülesannete täitmiseks alates augustist sõlmiti käsundusleping Toretto OÜ-ga.
Raamatupidamisteenust pakub LS Raamatupidamisbüroo OÜ.
Partnerluskogu rendib kontoriruume kogupindalaga 66 m2 OÜ-lt Marvest aadressil Valga põik 3, Otepää.
Info partnerluskogu tegevuse kohta on võimalik saada Internetist aadressil www.valgaleader.ee.
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2013. aasta septembris kinnitas juhatus
raamatupidamise sise-eeskirja.

uue

mittetulundusühingu

Valgamaa

Partnerluskogu

2013. aastal viidi ellu 2012. aasta oktoobris üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia 2013. aasta
rakenduskava. Rahastus strateegia rakendamiseks tuli Maaelu Arengukava LEADER-meetmest.
Tegevused 2013. aastal
•

2012. aasta kevadel tellis põllumajandusministeerium Leader tegevusgruppide strateegiate
vahehindamise. Hindamise viis läbi konsortsium järgnevate ettevõtetega OÜ Cumulus
Consulting, OÜ Consultare, OÜ Nutifikaator ja Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute
Instituut. Hindamise käigus tutvuti partnerluskogu dokumentatsiooniga sh projektitaotlustga ja
toimus vestlus juhatuse liikmete ning tegevmeeskonnaga. Vahehindamise tulemusega on
võimalik tutvuta aadressil http://agri.ee/public/Leader_uuringu_lopparuanne.pdf.

•

Novembris alustati strateegia uuendamisega. Esimeseks sammuna toimusid 11 kohtumist
tegevuspiirkonna 12 omavalitsuse elanikega arutamaks, millised on iga piirkonna vajadused ja
võimalused.
Kohtumiste
kokkuvõtted
on
partnerluskogu
kodulehel

http://www.valgaleader.ee/et/dokumendid/315-strateegia-uuendamisega-seotuddokumendid. Novembri lõpus toimus õppereis Kirderanniku Koostöökogu piirkonda, kus tutvuti
erinevate projektidega. Samas jätkasime strateegia arutelusid – teemaks oli tegevuspiirkonna
SWOT. Detsembri lõpust kuni jaanuari alguseni oli kõigil tegevuspiirkonna elanikel võimalik
kaasa rääkida läbi veebiküsitluse, millega soovisime täpsustada prioriteetseid valdkondi ning
kinnitust piirkonna SWOTile.
Partnerluskogu osaleb maakonnasiseses ning Eesti-siseses koostöös.
• Igakuiselt osaletakse arendusorganisatsioonide ümarlaual – Monika Rogenbaum, Maido
Ruusmann, Tiina Ivask.
• Aasta Ema valimiskomisjonis osales Kati Velner.
• Valgamaa Arengunõukogu töös osaleb Tiina Ivask.
• Töökomisjonist „Valgamaa parim“ võttis osa Monika Rogenbaum.
• Leader Liidus esindab Valgamaa Partnerluskogu Maido Ruusmann.
• SA Valgamaa Arenguagentuuri nõukogus esindab Aili Keldo mittetulundussektorit.
Valgamaa Partnerluskogu poolt elluviidud projektid
Meede ”Kogukonnaalgatused ja koostöö”
1. Valgamaa külade esindajate osalemine X Maapäeval Saaremaal.
Toimumise aeg: 09.–11.08. 2013.
Projekti maksumus: 1424 eurot. Toetus: 1260 eurot.
Osalejaid 22, kellest 11 osales Maapäeval esmakordselt.
Projekti eesmärgiks oli Valgamaa külade eestvedajate innustamine, silmaringi laiendamine ja maakonnas
külaliikumise koostöö edendamine ning Valgamaa külade esindajate võimalus osaleda ja panustada oma
ideid ja mõtteid X Maapäeval Saaremaal. Seekordse Maapäeva peateema oli „Aastaring külas“, kus seati
sihiks, kuidas leida aastaringset tegevust külaelanikele, ettevõtjatele, vabaühendustele jne. Maapäevade
avamisel kuulutati välja Aasta küla 2013. Valgamaa aasta küla nominendiks oli esitatud Hargla külade
piirkond, kes pälvis Rahvakultuuri Keskuse eripreemia. Valgamaa esindus osales aktiivselt kogu
Maapäeva programmis, katsid imemaitsva ja kauni kohalikke toite tutvustava õhtusöögilaua, laadisid
ennast uute ideedega, mida oma külas teoks teha ning kinnitasid järjekordselt, et Valgamaa
külaeestvedajate võrgustik on ühtehoidev ja teotahteline.
2. Elu kahe maailma piiril.
Projekti maksumus: 27 037,46 eurot. Toetus 240 333,72 eurot.
Projekti algatajaks on viis Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppi koostöös ajakirjaga National Geographic
Eesti ning projekti eesmärkideks on tugevam piirkonna identiteet, suurem tuntus ning rohkem külastajaid
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piirkonnas. Projekti käigus pandi Valgamaale nelja avastamist väärt paika (Barclay de Tolly mausoleumi
juurde, Lüllemäele, Sangaste loss juurde ning Otepää linnamäe oru nõlvale) kollased raamid koos
infotahvlitega. Projekti avaüritus toimus 20. juunil Tartu raekojaplatsil, millele järgnes seminar Tartu
Loomemajanduskeskuses. Avamiseks valmis projekti koduleht www.vistisouthestonia.com.
Ajakirjas National Geographic Eesti on ilmunud kaks temaatilist lugu – suvel loodusteema koos Sven
Zaceki ning 2014. aasta alguses kogukondade lugu koos Ingmar Muusikuse fotodega. Valgamaa lugu
ilmus ajakirja detsembrikuu numbris.
Kollased aknad on olnud ühiseks Lõuna-Eesti kuvandiks 2014. aasta alguses toimunud turismimessidel.
Valminud on kaardid ajaloo- ja kultuurimarsruudiga, mida ka turismimessidel on jagatud.
Videot kõigi 21 kollase raamiga on võimalik vaadata aadressil http://visitsouthestonia.com/video/.
3. Valgamaa plakatikampaania läbiviimine ja maine tegevuskava koostamine
Projekti maksumus: 11 143,20 eurot. Toetus: 10 029 eurot.
Veebruaris ja märtsis toimus Valgamaa plakatikampaania Tallinnas, kus kaheksal reklaampinnal
tutvustati nelja Valgamaal toimuvat suurüritust – Leigo järvemuusika, Rally Estonia, Militaarajaloo
Festival, Tartu Maraton.
Koostöös Sass Henno ja Triin Junkuriga (Spring Advertising - Marketing Communication Alliance OÜ)
viidi läbi huviväärtuste kaardistamine ja toimus kohtumine maakonna võtmeisikutega, kus pakuti välja
kolm erinevat sõnumit Valgamaa kohta: veekogude maakond, maratoni maakond, isamaalisuse maakond.
Antud kolme teemat testiti mujal Eestis, mille tulemusena jäi sõelale veekogude maakond, mida tutvustati
ning mille võimalikku rakendamist arutati kolmel piirkondlikul kohtumisel.
Meede ”Noorte algatused ja koostöö”
1. Noorteportaali „Tankla“ arendamine ja tutvustamine.
Projekti maksumus: 7318 eurot. Toetus 6586 eurot.
Projekti eesmärgiks oli Valgamaa noorteinfo leviku parandamine. Projekti tegevustega alustati 2011.
aastal. 2013. aastal valmis Valgamaa noorsootööd tutvustav film pikkusega 14 minutit „Valgamaa
Noorsootöökeskus Tankla – läbi kolme aasta“. Film on leitav Youtube’s, link filmile

www.youtube.com/watch?v=86Fh_GCP26M
2. Noortega tegelejate suveseminar
Projekti maksumus: 1351,24 eurot. Toetus 1215 eurot.
Koostöös Valgamaa Noorte Nõustamisekeskusega, Valga Maavalitsuse ja Valgamaa Noorsootöökeskus
Tanklaga korraldati 21.–22.08.2013 seminar Lüllemäe Põhikoolis „Karjääriteenuste ja noorsootöö
koostööseminar“, mille eesmärgiks oli suurendada karjäärikoordinaatorite, huvijuhtide ja
noorsootöötajate omavahelist koostööd. Seminari koolitusteemaks oli „Verbaalse ja mitteverbaalse
suhtlemise alused“ (koolitajaks Veikko Täär) ja „Koostöö erinevate vanusegrupppide ja osapoolte vahel.
Mis takistab koostööd? Mis toetab koostööd? Mida ootavad noored?“ (koolitajaks oli Epp Adler). Osales
31 Valgamaa karjäärikoordinaatorit, huvijuhti ja noortega tegelejat sh noorsootöötajat.
3. Noortemessidel osalemine
Projekti maksumus: 7506,88 eurot. Toetus: 6581eurot.
Jätkus 2012. aastal alanud projekt, mille eesmärgiks oli Valgamaa tutvustamine noorelt noorele. Koostöös
Valgamaa Noorsootöökeskus Tanklaga osaleti noortele suunatud messidel “Teeviit” Tallinnas ja
„Intellektika“ Tartus, kus tutvustati Valgamaa erinevaid tegevusvõimalusi. Lisaks esindasid Valgamaad
messil Valga Kutseõppekeskus, Valga Gümnaasium, Valgamaa noorte tehnikakeskus. Projekti raames
töötati välja logo „Me ♥ Valgamaad“. Messimeeskonnaks olid noored, kes said suurepärased teadmised
messidel osalemisest. 2013 aastal osaleti messil „Intellektika“ Tartus. Samuti valmis Valgamaa
noorsootööd
tutvustav
brošüür
(59
lk),
mis
leitav
lingilt
http://www.valgaleader.ee/images/tankla_aastaraamat_2012-v%C3%A4ike.pdf .
Meede ”Ettevõtete areng ja koostöö”
1. Valgamaa ettevõtjate tutvustamine Maamessil 2013: „Valgamaal Maamessile“
Projekti maksumus: 2776,40 eurot. Toetus: 1485 eurot.
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Toimumise aeg: 18.04.–20.04.2013.
Projekti eesmärgiks oli Valgamaa turismi- ja ettevõtluskeskkonna ja Valgamaa mikroettevõtjate
tutvustamine Maamessil 2013, s.h.:
• Valga maakonna tutvustamine (info maakonna kui turismisihtkoha ja ettevõtluskeskkonna kohta;
eelseisvate ürituste reklaam);
• valgamaise käsitöö tutvustamine;
• Valgamaal toodetud toidu pakkumine;
• Valgamaa väikeettevõtjate tuntuse tõstmine laiema üldsuse seas;
• koostöö ja ühisturunduse edendamine piirkonna ettevõtjate vahel;
• ettevõtjate teadmiste ja oskuste tõstmine oma ettevõtte turundamisel.
Valgamaa oli Maamessil 2013 esindatud oma boksiga, kus pakuti valgamaiseid tooteid ning tutvustati
piirkonna turismiteenuseid.
Projekti ettevalmistamisesse ja elluviimisesse olid kaasatud Valga Maavalitsus ja Valgamaa
Arenguagentuur.
Osalejate arv: 7 ettevõtet/organisatsiooni ning Valgamaa arendusorganisatsioonide esindused.
2. Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine
Projekti maksumus: 4100,00 eurot. Toetus 3690 eurot.
Toimumise aeg: 05.09. –31.12.2013; projekt jätkub 2014. a.
Projekt hõlmab Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna nelja omavalitsust: Helme, Hummuli ja
Põdrala valdasid ning Tõrva linna. Projekti eesmärgiks on Mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamine ja
kvaliteedimärgi kontseptsiooni koostamine, et:
• väärtustada Mulgimaa omapära kandvaid tooteid ja teenuseid Eesti turul;
• toetada mulgipäraste toodete ja teenuste müüki;
• pakkuda mulgipäraseid tooteid ja teenuseid müüvatele organisatsioonidele eeliseid konkurentsis;
• motiveerida ettevõtteid kasutama tootmisel ja teenuste osutamisel Mulgimaa omapära;
• suurendada tarbija usaldust Mulgimaa toodete ja teenuste kvaliteedi vastu,
• arendada välja Mulgimaa omapärast tulenevad konkurentsieelised.
2013. aastal toimus projekti raames Mulgi kvaliteedimärgi ettevalmistamise mõttekoda Õisu sepikojas
ning õppereis Tallinnasse ja Hiiumaale. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda nii erinevate kvaliteedimärkide
kasutamisega („Tunnustatud Eesti maitse“, „Tunnustatud maitse“, „Hiiumaa Roheline märk“) kui ka
ettevõtmiste ja algatustega, mis on mõeldud kujundama piirkonna mainet. Õppereisi ajal külastati Põhjaka
Mõisa, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Haapsalu Loomekeskust. Hiiumaal külastati Hiiumaa
väikeettevõtjaid, samuti tutvuti Hiiumaa Militaarmuuseumi ning halulaeva ehitusega.
Eksperdina on projekti kaasatud Urmas Tuuleveski Õisu sepikojast (Forge OÜ). Eksperdi eestvedamisel
toimub 2014. aastal kvaliteedimärgi kontseptsiooni väljatöötamine.
Osalejate arv erinevates projekti tegevustes: 53 inimest.
3. Projekt „Puidulõhnad Valgamaal“
Projekti maksumus: 32 705 eurot. Toetus 29 435 eurot.
Toimumise aeg: 06.06.–31.12.2013; projekt jätkub 2014. a.
Projekti eesmärgiks on puutöötraditsioonide säilitamine, väärtustamine ja edasikandmine ning
puidukäsitööga tegelevate ettevõtjate võrgustumine Valgamaal. Projekt viiakse ellu koostöös VaaraKarjalan Leader ry (Soome), Maaseudun kehittämisyhdistys VIISARI ry (Soome) ning Joniškis regioon
partnership LAG-ga (Soome).
Projekti käigus viiakse läbi järgmised tegevused:
• puutööga tegelevate ettevõtete ja inimeste kaardistamine;
• puutööalaste töötubade läbiviimine;
• osalemine Soome Karu festivalil;
• õppereis Leetu;
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•

puufestivali läbiviimine ja välispartnerite vastuvõtt Valgamaal.

2013. aastal on projekti raames toimunud puutöömeistrite kaardistamine ning võrgustiku loomine.
Toimus õppereis partnerite juurde Leetu Joniškis piirkonda, kus tutvuti piirkonna puutöötraditsioonidega
ning valmistati puuskulptuur, mis jäi Jakiškiai mõisaparki. Viidi läbi ka tohutööalane õpituba, mida
juhendas Andres Rattasepp Palupera Käsitöökojast. Õpitoas osalesid ka projektipartnerid Leedust.
Osalejate arv erinevates projekti tegevustes: 28 inimest.
Projektikonkursid
2013. aastal toimus kolme meetme raames kolm projektikonkurssi. Kokku laekus 75 projektitoetuse
taotlust kogumahus 958 219 eurot. Neist kinnitati 59 toetussummaga 415 987 eurot. Tabelis 1 on näha
täpsemad tulemused taotluste arvu ning summade osas.
Esimest korda hindas esitatud taotlusi kaks hindamiskomisjoni, mis oli moodustatud partnerluskogu
liikmete koosolekute ettepanekul ning mille kinnitas partnerluskogu juhatus. Hindamiskomisjoni
koosseisud:
Noorte- ja kogukonnameetmete hindamiskomisjon
Põhiliikmed:
• Eve Tiisler
• Evelyn Uuemaa
• Kadi Rahnu
• Kalmer Sarv
• Marika Muru
• Tiiu Voitk
• Voldemar Tasa

Asendusliikmed:
• Juta Karpov
• Tuuli Merimaa
• Ülvi Kann

Ettevõtlusmeetme hindamiskomisjon
Põhiliikmed:
• Elmo Saul
• Ene Kerge
• Kalev Raudsepp
• Kalju Sinisalu
• Siim Ausmees
• Sille Roomets
• Sirje Allik

Asendusliikmed:
• Andrus Taul
• Ants Järvmägi
• Ermo Kruuse

Partnerluskogu poolt esitavate projektide hindamiskomisjon
• Ene Kaas
• Georg Gorbatenko
• Kaido Tamberg
2013. aasta lõpuks oli Valgamaa Partnerluskogu kiitnud heaks 411 taotlust, millest 328 olid elluviidud
täielikult, 9 projekti oli lõpetatud osaliselt (osa projektis planeeritud tegevusi jäi ellu viimata) ning 14
taotlejat olid loobunud projekti rakendamisest.
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Tabel 1 Valgamaa Partnerluskogu projektid 2013. a
Vastuvõetud taotlused 2013

Kinnitamata jäetud taotlused 2013

Kinnitatud taotlused 2013

Projektitaotluste
arv

Projekti
kogumaksumus
(tegevuse või
investeeringu
maht, eurodes)

Taotletud
toetussumma
(eurodes)

Projektitaotluste
arv

Projekti kogumaksumus
(tegevuse või
investeeringu
maht, eurodes)

Taotletud
toetussumma
(eurodes)

Projektitaotluste
arv

Projekti
kogumaksumus
(tegevuse või
investeeringu
maht, eurodes)

Taotletud
toetussumma
(eurodes)

Väärt elukeskkond

21

192 866

156 222

0

0

0

21

192 866

156 222

Partnerluskogu projektid

4

41 833

37 628

0

0

0

4

41 833

37 628

Noor Valgamaa

21

120 157

102 515

6

76 514

91 229

15

43 643

11 286

Partnerluskogu projektid

3

34 851

31 365

0

0

0

3

34 851

31 365

Tugev Tegija

23

554 135

298 227

10

237 127

129 416

13

317 008

168 811

Partnerluskogu projektid

3

14 377

10 675

0

0

0

3

14 377

10 675

KOKKU

75

958 219

636 632

16

313 641

220 645

59

644 577

415 987

Kogukonnaalgatused ja koostöö

Noortealgatused ja koostöö

Ettevõtete areng ja koostöö
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mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu

2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

Raha

43 619

40 887

2

Nõuded ja ettemaksed

38 891

36 642

3

Kokku käibevara

82 510

77 529

8 845

3 253

6

0

594

7

Varad
Käibevara

Põhivara
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Kokku põhivara

8 845

3 847

91 355

81 376

6 940

3 211

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

48 907

3 066

Kokku lühiajalised kohustused

55 847

6 277

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

7 892

39 660

Kokku pikaajalised kohustused

7 892

39 660

63 739

45 937

28 174

35 666

-558

-227

27 616

35 439

91 355

81 376

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

8

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

9

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu

2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

8 799

10 291

10

116 047

174 730

11

35

0

124 881

185 021

-113 629

-161 864

12

Mitmesugused tegevuskulud

-7 913

-7 368

13

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-3 772

-15 827

-128

-92

-125 442

-185 151

-561

-130

3

-97

-558

-227

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

-561

-130

3 772

15 827

Muud korrigeerimised

-7 269

-11 123

Kokku korrigeerimised

-3 497

4 704

-125 148

-159 475

17 802

-3 120

7

7

122 899

178 126

11 502

20 112

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-8 770

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-8 770

0

Saadud laenud

0

20 000

Saadud laenude tagasimaksed

0

-40 000

Makstud intressid

0

-274

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-20 274

2 732

-162

40 887

41 049

2 732

-162

43 619

40 887

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

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

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

35 666

35 666

-227

-227

35 439

35 439

-558

-558

Muud muutused netovaras

-7 265

-7 265

31.12.2013

27 616

27 616

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem

Muud muutused netovaras:
Uute RTJ 12 01.01.2013 juhendite rakendamisel korrigeeritud arvestus: põhivara sihtfinantseerimine brotomeetodil tagasiulatuvalt.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise
tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud
juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.
Majandusaasta algas 01.01.2013 ja lõppes 31.12.2013, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Alates 1. jaanuarist 2013 jõustusid uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mida kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algasid 1.
jaanuaril 2013 või hiljem.
RTJ 12 „Valitsusepoolne abi“ muutused
Kuni 2013.a aastani kajastati varade sihtfinantsseerimist brutomeetodil. Alates 01.01.2013.a. kajastatakse varade sihtfinantseerimise teel
saadud toetust kogusummas tuluna hetkel, mil tingimused on täidetud (sarnaselt tegevuskulude sihtfinantseerimisele). Saadud
sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.
Seoses uute juhendite rakendamisega tuleb sihtfinantseerimise teel soetatud varaobjektid, mille tingimused ei ole veel täidetud (nt
ajaline piirang), andmeid korrigeerida tagasiulatuvalt, mis toob kaasa muutusi netovara kajastamises. Seetõttu kuni 2013.a. tulusse kantud
sihtfinantseerimise kohustus korrigeeritakse tagasiulatuvalt vähendades eelmiste perioodide akumuleeritud tulemit ning muutus kajastatakse
netovara muutuste aruandes muud muutused netovaras.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangakontol seisuga 31.12.2013.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust
hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis
hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina,arvestades eelmiste aastate kogemust
laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete
kulu vähendamisena.
Nõutena liikmete vastu kajastatakse 2013 aasta eest laekuma pidanud liikmemaksude summa. 2010. aastast jäänud liikmemaksude nõuded
kantakse ebtõenäoliselt laekuvateks nõueteks ja pikemajalised nõuded kantakse lootusetuteks nõueteks.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne
nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 euro ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.
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Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid ei amortiseerita, kuid nende
väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks
bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni. Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade
amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi,
sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Masinad, seadmed

5

Inventar

5

Transpordivahendid

5

Immateriaalne põhivara

5

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu materiaalne ja immateriaalne põhivara on soetatud LEADER programmi kaudu, kus taotlejaks oli MTÜ
Valgamaa Partnerluskogu, kuid vahendid on tasuta kasutamise lepingutega antud üle tegevuste elluviijatele. Pärast kohustusliku põhvara arvel
hoidmise lõppu antakse varad üle nende tegelikele kasutajatele.
Vastavalt põllumajandusministeeriumi määrusele nr 75 (Vastu võetud 21.09.2012)
§ 42. Nõuded projektitoetuse saajale
Toetuse saaja on kohustatud
6.1 säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest soetatud investeeringu-objekti vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest.
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Lühiajaliste kohustustena kajastatakse järgnevaid kohustusi:
(a) kohustusi, mis eeldatavasti arveldatakse ettevõtte tavapärase tegevustsükli jooksul (nt võlad
tarnijatele,ettemaksed,viitvõlad, sihtfinantseerimine);
b) kohustusi, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.
MTÜ-l pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 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.
Kõiki muid kohustusi kajastatakse pikaajaliste kohustustena.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuludes siis, kui ettevõte on täitnud sellega kaasnevad tingimused.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine.
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse tuludes üksnes siis, kui:
a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja
b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.
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Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel alljärgnevast: varade sihtfinantseerimise teel saadud
toetust kajastatakse kogusummas (st soetusmaksumuses,tasuta saadud vara puhul tema õiglane väärtus)tuluna hetkel, mil tingimused
on täidetud (sarnaselt tegevuskulude sihtfinantseerimisele).
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise
toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.
Soetatud vara kajastatakse edaspidi nagu muid
materiaalseid ja immateriaalseid varasid.
Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse
perioodi, mille eest need on tasutud)
Saadud toetust kajastatakse kogusummas (st soetusmaksumuses,tasuta saadud vara puhul tema õiglane väärtus)tuluna hetkel, mil tingimused
on täidetud.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.
Tulud
Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta tulem,
mitte kasum või kahjum.
MTÜ tulude kajastamine
Nii liikmetasud kui ka toetused ja annetused jaotatakse kahte gruppi:
sihtotstarbelised tasud, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks.;
mittesihtotstarbelised tasud, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega.
Liikmemaks, kajastatakse tuluna hetkel, kui selle laekumine on praktiliselt kindel, võttes arvesse perioodi, mille eest see on tasutud. Muude
tulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt tegevuse käigus tekkivaid tulusid
Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel.
Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nende samade tulude tekkega seotud
kulud. Väljaminekuid,millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil,kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega
seotud tulud.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid.
Kulud, mis tehakse majandustegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.
Seotud osapooled
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
Juhatuse liikmeid; töötajaid, eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid;
Lisades avalikustatakse järgmine informatsioon seotud osapoolte ja nendega tehtud tehingute kohta:
Seotud osapooltega tehtud tehingute liik ja maht aasta jooksul;
Saldod seotud osapooltega bilansikuupäeva seisuga;
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete allahindlused.

MTÜ Valgamaa Parnerluskogu saab enamiku tegevuskulude katteks rahastuse Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse
MAK meetme 4 järgi:
Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta
ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord
Vastu võetud 21.09.2012 nr 75.
Määrusega kehtestatakse nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta, sealhulgas nõuded kohaliku tegevusgrupi põhikirja, liikmesuse, juhtimise,
tegevusaja ja -piirkonna kohta, nõuded kohaliku arengu strateegia ja rakenduskava kohta, strateegia ja rakenduskava heakskiitmise kord,
kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ja töökordade loetelu
ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava
tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus,
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toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord,
nõuded toetuse saajale, toetuse väljamaksmise kord, enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse
elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ja rahastamise määr ning taotluse
rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud
„Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

0

0

Pangakontod SEB pank

43 619

40 887

Kokku raha

43 619

40 887

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa nr

60

60

60

60

575

575

36 565

36 565

Intressinõuded

3

3

Viitlaekumised

36 562

36 562

1 691

1 691

Tulevaste perioodide kulud

1 752

1 752

Muud makstud ettemaksed

-61

-61

38 891

38 891

Ostjatelt laekumata arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded

Ettemaksed

Kokku nõuded ja ettemaksed

31.12.2012
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa nr

90

90

Ostjatelt laekumata arved

164

164

Ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded

-74

-74

36 614

36 614

Intressinõuded

7

7

Viitlaekumised

36 607

36 607

-62

-62

-62

-62

36 642

36 642

Muud nõuded

Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

60

164

60

164

0

-74

60

90

-74

0

0

-74

74

0

0

-74

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

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013
Ettemaks
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

545

658

1 021

1 285

Kohustuslik kogumispension

53

78

Töötuskindlustusmaksed

55

156

1 674

2 177

Ettemaksukonto jääk

575

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

575
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

Transpordivahendid

31.12.2011
Soetusmaksumus

20 652

29 068

49 720

-14 040

-20 970

-35 010

6 612

8 098

14 710

-3 971

-7 486

-11 457

20 652

29 068

49 720

-18 011

-28 456

-46 467

2 641

612

3 253

8 770

8 770

-1 981

-1 197

-3 178

9 906

9 906

8 770

18 676

-9 246

-9 246

-585

-9 831

660

660

8 185

8 845

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
immateriaalne
põhivara
31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

18 228

18 228

-13 264

-13 264

4 964

4 964

-4 370

-4 370

18 228

18 228

-17 634

-17 634

594

594

-594

-594

1 917

1 917

-1 917

-1 917

0

0

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

5 175

5 175

Maksuvõlad

1 674

1 674

91

91

Muud saadud
ettemaksed

91

91

Kokku võlad ja
ettemaksed

6 940

6 940

Saadud ettemaksed

31.12.2012

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

1 034

1 034

Maksuvõlad

2 177

2 177

Kokku võlad ja
ettemaksed

3 211

3 211

üle 5 aasta
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Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2011

Saadud

Tulu

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
PRIA

15 247

muu
Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

15 247

-11 123

4 124

-397

-397

-11 520

3 727

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
PRIA ettemaks

39 000

39 000

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

39 000

39 000

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

54 247

31.12.2012

-11 520

Saadud

Tulu

42 727

31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
PRIA (lõpetatud)

1 085

-1 085

PRIA (ümberarvestus)

2 642

7 265

PRIA (NG projekt)
Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

7 892
3 727

9 907
7 892

7 892

6 180

17 799

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
PRIA ettemaks

39 000

39 000

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

39 000

39 000

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

42 727

7 892

6 180

56 799

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

8 799

10 291

8 799

10 291

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

113 529

109 878

1 085

11 123

Sihtfinantseerimine Leader omaprojektid

0

49 063

Sihtfinantseerimine Euroopa Noored

0

956

kaasfinantseeringud (projektid)

0

1 966

1 433

1 744

116 047

174 730

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimise amortisatsioon

Muud sihtotstarbelised tulud
Kokku annetused ja toetused

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

Energia

0

1 321

Kütus

0

1 321

0

813

Transpordikulud

3 141

2 473

Üür ja rent

6 086

8 778

Mitmesugused bürookulud

2 345

3 187

0

90

48 737

57 154

0

11 073

Muud üldkulud

422

394

Infopäeva,koolituse, seminari korraldamise kulud

142

3 383

Veebilehe haldamine ja hooldamine

432

574

0

2 535

150

927

24 530

51 984

Koosolekute üldkulud

1 698

0

Seminaril, konverentsil, messil ja õppereisil osalemise kulud

3 603

10 916

Muud ostetud teenused

4 382

3 824

Raamatupidamisteenus

2 610

954

0

884

840

600

13 430

0

1 060

0

21

0

113 629

161 864

Remonditööd

Lähetuskulud
Tööjõukulud
Juhatuse liikmetasud

Rahvusvaheline koostöö
Info- ja reklaammaterjali kulud
Projektide raames läbiviidavad üritused

Kontoriinventari kulu
Audiitorteenused
Meetmekoordinaatori teenus
Leader liikmemaks
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

0

74

356

428

72

116

4 310

5 062

323

1 619

2 825

0

27

69

7 913

7 368

2013

2012

Palgakulu

31 115

42 441

Sotsiaalmaksud

11 471

14 600

52

113

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kindlustus
Pangateenused
Projektide tegevuskulud (omafinants)
Muud tegevuskulud
Riigilõiv
Juriidilised teenused
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

Haigushüvitis
Muud palgakulud (projektidega seotud)

2 622

5 297

Kokku tööjõukulud

45 260

62 451

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

45 260

61 786

3

4

2013

2012

Riigilõiv

128

92

Kokku muud kulud

128

92

31.12.2013

31.12.2012

75

76

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Juhatuse liikmetele arvestatud tasud 5255 eurot
sellest sotsiaalmakud 1734 eurot

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2012
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2013

45

Ostud

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

2 117

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2013

2012

18 198

19 354

Tegevuhtkonnale arvestatud tasud 2013 aastal
Palk
12943 eur
Sotsiaalmaksud
4383
Kokku palgakulu
17326 eurot
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud 5255,44 eurot
ja sotsiaalmaksud 1734,28 eurot
Kokku 6990 eurot

2013. aasta lõpuks kuulus partnerluskogusse 12 kohalikku omavalitsust, 30 ettevõtet ning 33 kolmanda sektori organisatsiooni
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