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Ühendus Kodukant Hiiumaa 2013. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

 

ÜHENDUS KODUKANT HIIUMAA  MTÜ

2013. majandusaasta tegevusaruannne

Ühendus Kodukant Hiiumaa on asutatud 2002 aastal. 2013 aastal on Ühendus Kodukant Hiiumaal 15 liiget - 14 organisatsiooni ja üks eraisikust

liige.  Ühenduse tööd juhib viieliikmeline juhatus. 2013. aasta tegevused olid vastavuses üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskavale. Tegevusi

rahastati projektipõhiselt, liikmemaksudest ja annetustest. Vahendite kasutamine kajastub finantsaruandes ja selle lisades.

Juhatuse koosolekud toimusid seitse korda, koosolekutel osales vähemalt neli juhatuse liiget. Eriti tähtsate otsuste langetamisel osalesid kõik 

viis juhatuse liiget. 

Diana Leenurm jätkas tööd  Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuses. 

2013.aastaks  maakondlikele katusorganisatsioonidele tegevustoetust ei antud. 

Küllap on see põhjendatud mingil moel sellega, et KÜSK-i projekte kirjutades ja toetust saades on 10%, mõne projekti puhul 15% ette nähtud 

kuludeks, mida põhjendama ei pea (organisatsiooni üldkulud). Samas, ega ei anta KÜSK-i poolt ka enam majanduskuludeks raha (sõidukulud, 

jm.) 

 

Tegevused 2013. 

·         KÜSK-i poolt rahastatud projekt „ Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtliku tegevuse arendamine Hiiumaal“ algas 2012.a. ja lõppes 

30.apr. 2013. 

Vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega sunniviisiliselt 

Vabatahtlik tegevus on ennekõike vaba ja demokraatliku ühiskonna oluliseks tunnuseks 

Vabatahtlikku tööd teeb inimene oma vabast ajast, seega olenevalt eluperioodist muutuvad ka võimalused ja soovid vabatahtlik olla Igaüks 

võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. 

Hiiumaal teevad tööd vabatahtlikud pritsumehed ja toimetavad inimesed Teeme Ära! päevadel, spordivõistluste juures, suurürituste 

korraldamisel... Külaelu eestvedamine toimub ju tegelikult samuti vabatahtlikkuse alusel, millegipärast on võetud hoiak, et see nagu pole ikka 

see.. 

 

Projektitoetused: 

1) KOP I voorust: „Hiiumaa  esinduse osalemine X Eesti külade Maapäeval“. See toimus   Saaremaal ja Hiiumaalt osales Maapäeval 18 

inimest. Kokku sai parim valik: esindatud oli  KOV, Hiidlaste Koostöökogu, külaseltsid, pedagoog ja noor . Tellisime T-särgid, kus ilutses Hiiumaa 

Kodukandi logo ja mina usun küll, et neid on väärikas kanda igal Kodukandi üritusel ka edaspidi. 

Maapäeva üheks kõrghetkeks oli  Hiiumaa parima küla, Kuriste küla esindajate astumine lavale, kuhu olid rivistatud kõigi maakondade parimad 

külad. 

Kuriste külade piirkond (nende endi määratlus). Põhjendus: 

Kuriste Haridusseltsi alla koondunud külad (arvuliselt kuus)  on kuue aastaga lõpule viinud mahajäetud endise Kuriste kiriku muinsuskaitselise 

koolimaja taastamise. Kuriste kandil on nüüd oma rahvamaja. Piirkond on suutnud säilitada  kogukonna  ühistegemisi  ja kooskäimise 

traditsioone.  Ja peamiseks kaalukeeleks sai: külades on säilinud veel ehtsat  külaelu  hõngu, elanikel on tahet teha  seda lapikest maad 

aina paremaks , ilusamaks ja korrastatumaks. Kuriste piirkonna külad on siiani üks põllumajanduslikumaid piirkondi saarel, 

kasvatatakse loomi, haritakse maad , talud on jätkusuutlikud, noored pered võtavad üle vanade tööd. 

Kokkuvõtva artikli Maapäevast kirjutasime (Ester ja Heli) seal toimunust ja avaldasime 30.augusti 2013. „Hiiu Lehes“.  Ja lisaks käsitlesime  

aktuaalseid teemasid Hiiumaa külade päeval, septembris. 

 

2) KOP sügisvoor: „Vabatahtlike tegevus nähtavaks ja järjepidevakas“. 

Mõtlev ja toimekas vabatahtlikult tegutsev külaliider, külavanem või päästealal tegutseja on meie maaelu alustala, kes tahab ja oskab kaasa 

rääkida kogukonna ühiste asjade otsustamises. 

Vabatahtlik tegevus põhineb inimese omaalgatuslikul tööl selle eest rahalist tasu saamata.  Vabatahtliku tegevuse korraldamine  eeldab siiski 

vahendeid, poliitikat ja strateegiat. Selle toetamisel on oluline roll avalikul sektoril. Mida parem on koostöö, seda suurem on vabatahtlike 

tegevusvõimekus. Mida varem kaasatakse noori vabatahtlikku tegevusse, seda hoolivamad kodanikud neist saavad. (Tänuürituse vabatahtlikele 

korraldasime esmakordselt 18.dets. 2012.a., millega panime ilusa aluse algatatud traditsioonile). Vabatahtlikud tundsid ennast toetatutena ja 

ühtekuuluvatena. 

2013.a. tunnustusürituse kavandasime koostöös SA Tuuruga, vabatahtliku tegevuse ühisnädala raames.  Selliseid maakondlike asju tulebki teha 

koos, üksteist toetades. Seda nii sisulises kui ka materiaalses mõttes. Pisut jäi hinge kriipima see, et  ühisnädala seminaride ja tänuürituse 

läbiviimine ühel päeval (25.11.2013) ja mitmes kohas korraga, Kassaris ja Käinas, ei olnud ilmselt õige otsus.    

Käinas toimunud seminari viis läbi Eha Paas (vabatahtliku tegevuse valdkond Külaliikumine Kodukant juures), kelle koolitusest jäi sõelale: 

Vabatahtliku tegevusega on hõivatud 38% külainimestest -  külaliikumise ja kohaliku elu edendamine. Tegevus on laienenud ka linnadesse. 

Riigi poolt pole seadusi ja rahastust, toetust saab küsida erinevatest fondidest projektidena. Eha Paas tutvustas vabatahtliku tegevuse 

valdkondi ja soovis, et püüaksime teha rohkem koostööd noortega. 

 

3) KOP-i kirjutasime veel teisegi projekti „Külamajade majandamisest Hiiumaal“. Õpitoad „Külamajade majandamisest Hiiumaal”. Summa 

200 eurot.
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Selle projekti töötoad viisime läbi koos KÜSK-i poolt rahastatud kommunikatsiooniprojektiga. 

Aja ja inimressursi kokkuhoiu mõttes. Käina vallavanema poolt välja öeldud: kui 50 eurot toob sisse selts, siis 50 eurot paneb vald juurde. Sama 

külateedega – teeme ise  ja siis tuleb ka vald appi. 

Eeldab väikest äriplaani, et objektiivne pilt ette saada. 

Seda hirmu, et kasumit hakatakse teenima ja siis jagatakse vallast vähem toetust, minu arust Hiiumaa külamajade puhul täna küll ma ei näe. 

Peame ikka kõvasti mõistust pingutama, et külamaja tühjalt seisma ei jää.  

 

4) KÜSK-i esitatud projekt „Kodukant Hiiumaa kommunikatsioonialaste oskuste tõstmisel lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest”  

tegevusperiood 01.04.2013 – 31.03.2014. 

Põhirõhk suunatud suunatud koostööle pere-küla-külavanem-külaseltselt-kohalik omavalitsus. 

Projekti raames viidi läbi kahepäevane koolitus, koolitajaka MsMedia juhataja Mart Soonik. 

Esimene pave käsitlesime Hiiumaa Kodukandi juhatuse sisest kommunikatsiooni, teine päev olid oodatud KOV-ide esindajad ja külaliidrid . 

KOV-ide esindajate huvi koolituse vastu oli leige....  Viisime läbi töötoad kõigis valdades ja just külamajades, kus tõesti osalesid vallavalituse 

liikmed või volikogu  esimehed. Käsitlsime koos kahte teemat: suhtlusvõrgustik külaperest kuni KOV-ini ja külamajade majandamine (KOP 

projekt) 

Meie pakutud koostööleppe mõte sündis valdades 2013. ja k.a. I kv. läbiviidud töötubades, kus oli arutusel kommunikatsiooni ehk koostöö 

teema. See mõte sündis juba esimeses töötoas. Iga järgmine kinnitas seda. Inimene-küla-kant-vald ehk KOV. Et saaksime ja tahaksime 

olla üksteisele toeks. 21.märtsil 2014.a. olime koos KOV-ide esindajatega kommunikatsiooni projekti lõpetamisel Linnumäel, kus olid esindatud 

kõik KOV-id  ja leppisime kokku, et volikogud vaatavad leppe… mis nime ta ka ei kannaks.. sisu üle ja annavad teada oma ettepanekutest. Tõsi, 

ühe kirjaliku ettepaneku oli teinud Emmaste vald. 

Siit edasi: 2.juunil olin kutsustud HOL-i koosolekule, selgitamaks Kodukandi arvamusi ja seisukohti koostöö osas. Toetava sõna ütlesid Käina ja 

Emmaste vald, Pühalepa ei avaldanud oma seisukohta ja Hiiu vald tegi ettepaneku anda koostööleppe tööversioon Arno Kuuse (?) kätte, 

läbitöötamiseks ja HOL-i arvamuse kujundamiseks. Edasi – vaikus. 

Ausalt öeldes: hindasime oma ootuseid üle. 

 

5) Leader, meede 5 „Kodukandile oma kodulehekülg“. Kes veel pole näinud, vaadake www.kkh.ee  Uue kodulehe kujundas Recado Media, 

sisendid andis Viktor Rõbtšenko, suur tänu talle. Sinna oootame ka külaseltsidelt infot. Kodulehe haldamisest: see  on tehniliselt õpitav, kuid 

aeganõudev ja tänase juhatuse koosseisus ei ole inimest, kes sellega tegeleda jõuaks. Mõistlik oleks selleks kasutada vabatahtlikku. Kandidaat 

on olemas,  on vaja vaid läbi rääkida. Samas, ehk suudame siis õhutada ka vabatahtlikke teemat. 

 

6) Leader, meede 6 alt soovisime rahastust „Telgi ja helitehnika soetamiseks“, kuid jäime joone alla. K.a. aprillis aga tuli Koostöökogult teade, 

et paar projekti „joone pealt“ langesid välja ja  me peame kibekähku tegutsema. Tänaseks on helitehnika meil käes ja telk peaks saabuma 

lähipäevil.  Tegemist on siis varaga, mida laenutame ka meie katuse all olevatele seltsidele. 

 

7) Leader, meede1. „Hiiumaa esinduse osalemine Eesti külade Maapäeval“ jäi toetuseta. 

 

8) KULKA –st küsisime Külade päeva korraldamiseks 624 eurot, saime 300 eurot. Selle rahaga saime katta osaliselt külla kutsutud Kuhjavere 

Külaseltsi poolt tehtud kulutused majutusele ja transpordile. Meeldetuletuseks: Kuhjavere külaselts tõi kaasa Paistu näitetrupi suurepärase 

etendusega „Kõik armastavad Roosit“.   

 

Muud tegevused: 

·         Ester Tammis Hiiumaa Kodukandi esindajana ja Kaja Hiis maakondliku arenduskeskuse SA Tuuru  esindaja  osalesid Eesti Külaliikumine 

Kodukant strateegia 2014-2020 väljatöötamisel. 

·         X Hiiumaa külade päev toimus 7. septembril algusega kell 13.00 Emmaste avatud Noortekeskuse ees ja sees. Tervituse Hiiumaa külade 

esindajatele tõid maavanem Riho Rahuoja, Emmaste vallavolikogu esimees Merike Kallas, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Urmas 

Kristal, Romeo Mukk Kuhjavere külast ja Ester Tammis Hiiumaa Kodukandist. Esines Emmaste valla naisrahvatantsurühm Taherpill. 

Noortekeskuses sai näha slaidiprogrammi X Maapäeval toimunust. Toimusid arutelud ja jututoad, kus oma muljeid jagasid maapäevalised: 

Anneli Sadam - ettevõtlus külas, villa töötlus ja väärindamine; Kaja Hiis - kas ja kuidas saavad külad olla aastaringselt tegusad ja elujõulised; 

Anu Sarapuu ja Tiit Paulus koos Maapäeval käinud Vahur Võsaga lahkasid jahinduse keerdsõlmi; Diana Leenurme ja Hille Kõrva teemaks oli 

aastaring külas - suvikud ja püsikud. LEADER programmi uue perioodi ettevalmistusi tutvustas Ilmi Aksli. Külavanemate ja külade ühenduste 

tegemistest rääkisid Romeo Mukk Kuhjaverest ja Urmas Kristal Raplamaalt.Külamajade majandamise edulood tõid kuulajateni Hille Kõrva 

Kuristest ja Margit Kääramees Orjakust. 

Koos külade päevaga toimus ka kodukandi sügislaat, õnne sai proovida laadaloteriil, keha sai kinnitada kohvikus ja pakuti ka külasuppi. 

Toimusid käelised tegevused lastele ja mängiti jalgpalli. 

Päeva lõpus tehti kokkuvõtteid toimunud aruteludest ja anti rändav külakaigas edasi Kõrgessaare vallale. 

Päeva lõpetasid Kassari näitetrupi etendus "Kassari naljakate inimeste väljanäitus" ja Paistu näitetrupi etendus "Kõik armastavad Roosit". 

Täname toetuse eest kõiki, kes külade päeva kordaminekuks oma panuse andsid. 

Kõik uudised ja projektid on leidnud käsitlemist 2013.a. veel  vabavaral oleval kodulehel mahus, kus pole survet lisatasule. Ja seda 

see vabavara leht juba küsida oskab. 

Meil on nüüd uus kodulehekülg, kuid vabatahtlike andmebaasi kodukandil ei ole ja ma ei tea, kes selle koostamise peaks vedada võtma. Paljude 

vabatahtlike tegevus hakkab muutuma TÖÖKS! Tekkib tüdimus ja väsimus, uusi tulijaid on vähe. Me teame, et suuremat tähelepanu tuleb 

pöörata noortele, sealt tuleb ka vabatahtlikke järelkasv. 

Me mõistame, et organisatsiooni (Kodukant Hiiumaa) on vaja arendada, et teha seda tööd tõhusamalt. Jututubades kerkis üles küsimus, et kas 

on mõistlik moodustada eraldi organisatsioon vabatahtlikele või peaks see olema Kodukant Hiiumaa juures ja Kodukant Hiiumaa üks

http://www.kkh.ee/
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tegevussuundi? Kas peaks looma vabatahtlikele nõuandekeskuse?  Külaliikumine on siiski põhiline eesmärk ja tegevussuund. 

 

Mis suunas see maaelu ikkagi liigub…  Ehkki teame, et ega keegi sinu elu ei edenda, kui sa ise mehe eest väljas ei ole. Sageli on hoopis nii, et

külaelu veavad naised, kelle leebe oleku taga ei oska märgatagi huvitavaid,  asjalikke mõtteid. Kuni nad kindlameelselt asja käsile võtavad,

projekte kirjutavad, oma jonni ja järjepidevusega asja lihtsalt ära teevad. Milliseks kujuneb maaelu tulevik lähiaastatel? Kas avaliku võimu

esindajad tunnevad vastupandamatut soovi külavanemate ja kolmanda sektori kaasamiseks vallaasjade ajamisel? Kas külaseltsid leiavad

lisavõimalusi „oma raha“ teenimiseks ja suudavad (osaliseltki) katta külamajade ülalpidamis-kulusi? Kus ja millises mahus saame toetuda

vabatahtlikule tegevusele? Kas me märkame neid tublisi inimesi? Kui palju on maal erinevaid väljakutseid ja võimalusi noortele? Kas talu toidab

pere? Kõik need küsimused on olulised ja ei peaks jätma kedagi ükskõikseks. 

 

MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa teeb koostööd MTÜ Hiidlaste Koostöökoguga, külavanematega ,külaseltsidega ja omavalitsustega.      

Juhatuse liikmed on Kodukant Hiiumaa majanduslikult raskes olukorras andnud endast parima. 

 

Juhatuse esimees: Ester Tammis 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 2 095 479

Nõuded ja ettemaksed 749 4 567

Kokku käibevara 2 844 5 046

Põhivara   

Materiaalne põhivara 2 075 2 853

Kokku põhivara 2 075 2 853

Kokku varad 4 919 7 899

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Laenukohustused 0 2 000

Võlad ja ettemaksed 520 609

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 749 1 237

Kokku lühiajalised kohustused 1 269 3 846

Pikaajalised kohustused   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 867 2 568

Kokku pikaajalised kohustused 1 867 2 568

Kokku kohustused 3 136 6 414

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 485 1 671

Aruandeaasta tulem 298 -186

Kokku netovara 1 783 1 485

Kokku kohustused ja netovara 4 919 7 899
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 140 192

Annetused ja toetused 9 806 9 434

Muud tulud 835 1 068

Kokku tulud 10 781 10 694

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 847 -9 419

Mitmesugused tegevuskulud -1 558 -1 383

Põhivara kulum ja väärtuse langus -78 -78

Kokku kulud -10 483 -10 880

Põhitegevuse tulem 298 -186

Aruandeaasta tulem 298 -186
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 140 192

Laekunud annetused ja toetused 12 145 6 028

Muud põhitegevuse tulude laekumised 760 402

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -8 312 -8 890

Väljamaksed töötajatele -1 265 -979

Muud rahavood põhitegevusest 148 802

Kokku rahavood põhitegevusest 3 616 -2 445

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 2 000

Saadud laenude tagasimaksed -2 000 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 000 2 000

Kokku rahavood 1 616 -445

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 479 924

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 616 -445

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 095 479
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 1 671 1 671

Korrigeeritud saldo 31.12.2011 1 671 1 671

Aruandeaasta tulem -186 -186

31.12.2012 1 485 1 485

Aruandeaasta tulem 298 298

31.12.2013 1 783 1 783



10

Ühendus Kodukant Hiiumaa 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Majandusaasta periood on 01.01.2013 - 31.12.2013. Aruanne on koostatud eurodes euro täpsusega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. Rahalised vahendid moodustuvad sularahast kassas ja arveldusarvetel olevatest

summadest. Esitlusvaluutaks on euro ja rahalised vahendid näidatakse eurose täpsusega

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on vara, mille kasutamisaeg on pikem kui 1 (üks) aasta ja mille soetusmaksumus on üle 640 euro (10 000 krooni).

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum. 

Kulutused, mis tagavad vara kasutust (nt remont, hooldus jms) kajastatakse perioodikuludes ja ei suurenda vara maksumust.

Põhivara amortisatsioonimääraks on 20 % aastas ja vara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse

kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerimiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. 

SIHTFINANTSEERIMINE

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potensiaalsete kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakase sihtfinantseerimise abil soetatud vara arvele tema soetusmaksumuses. Saadud

vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse saadud vara kasuliku eluea jooksul.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640 €

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja

kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmemaksud on kajastatud kassapõhiselt, peale nende tegelikku laekumist.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed, nende pereliikmed.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 2 095 479

Raha kassas   50,34

Pangakontod:

pangakonto Swedbankis        1772,98

pangakonto Swedbankis KÜSK      4,49

pangakonto Swedbankis Heifer  267,43

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

materiaalne

põhivara

31.12.2011  

Soetusmaksumus 3 890 3 890

Akumuleeritud kulum -259 -259

Jääkmaksumus 3 631 3 631

  

Amortisatsioonikulu -778 -778

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 3 890 3 890

Akumuleeritud kulum -1 037 -1 037

Jääkmaksumus 2 853 2 853

  

Amortisatsioonikulu -778 -778

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 3 890 3 890

Akumuleeritud kulum -1 815 -1 815

Jääkmaksumus 2 075 2 075
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Lisa 4 Laenukohustused
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Lühiajalised laenud kokku 0 0   

Laenukohustused kokku 0 0   
 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Laen, E. Tammis 2 000 2 000   

Lühiajalised laenud kokku 2 000 2 000   

Laenukohustused kokku 2 000 2 000   

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Külaselts MUHV 0 30

Käina Vallavalitsus 0 430

Kersti Rõbtšenko 0 90

Viktor Rõbtšenko 42 0

SA Tuuru 154 0

FIE Heli Üksik 240 0

Ester Tammis 84 0

Kokku võlad tarnijatele 520 550

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

LEADER 3 269  -700 2 569

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
3 269  -700 2 569

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

LEADER talu toidab pere 2 316  -1 291 1 025

KOP  1 435 -1 353 82

Riigi toetus, Põllumajandusministeerium  514 -514 0

LEADER, 10 aastat vabatahtlikku tööd  2 918 -2 788 130

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 316 4 867 -5 946 1 237

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
5 585 4 867 -6 646 3 806

 

 31.12.2012 Saadud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

LEADER 2 569  -701 1 868

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
2 569  -701 1 868

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

LEADER Talu toidab pere 1 025  -1 025 0

KOP 82  -82 0

LEADER; 10 aastat vabatahtlikku tööd 130  -130 0

KOP, Vabatahtlike tänuüritus  506 -506 0

LEADER kodukant Hiiumaale oma koduleht  749  749

KULKA,  300 -300 0

KOP, Osalemine Kodukandi Maapäeval

Saaremaal  1 400 -1 400 0

KOP, Õpitoad  200 -200 0

KÜSK, Vabatahtlike projekt  2 003 -2 003 0

KÜSK, Kommunikatsiooniprojekt  3 319 -3 319 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 237 8 477 -8 965 749

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
3 806 8 477 -9 666 2 617

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 944 657

Sotsiaalmaksud 321 226

Kokku tööjõukulud 1 265 883

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
1 265 883
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Juriidilisest isikust liikmete arv 14 15



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Ühendus Kodukant Hiiumaa (registrikood: 80177020) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HELI ÜKSIK Juhatuse liige 26.06.2014

ESTER TAMMIS Juhatuse liige 26.06.2014

ILME TREISALT Juhatuse liige 26.06.2014

DIANA LEENURM Juhatuse liige 26.06.2014

VIKTOR RÕBTŠENKO Juhatuse liige 26.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4693560

Mobiiltelefon +372 5210970

E-posti aadress kodukanthiiumaa@gmail.com


