
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

 

 

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 

registrikood: 90013265

 

 

tänava nimi

ja maja number:

Suur tn 3

linn: Jõgeva linn

vald: Jõgeva vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihtnumber: 48306

 

 

telefon: +372 5162337

 

e-posti aadress: info@jaek.ee

 



2

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 8

Bilanss 8

Tulemiaruanne 9

Rahavoogude aruanne 10

Netovara muutuste aruanne 11

Raamatupidamise aastaaruande lisad 12

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 12

Lisa 2 Raha 13

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 13

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 14

Lisa 5 Kasutusrent 14

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 15

Lisa 7 Võlad töövõtjatele 15

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 15

Lisa 9 Annetused ja toetused 17

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest 18

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 18

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused 18

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud 19

Lisa 14 Tööjõukulud 19

Lisa 15 Seotud osapooled 19

Aruande allkirjad 21

Vandeaudiitori aruanne 22



1 
 

Tegevusaruanne 2019 
 
Sihtasutus on maakondlik arendusorganisatsioon, mis kuulub üle-eestilisse maakondlike 
arenduskeskuste võrgustikku (MAK võrgustikku). Sihtasutuse missiooniks on kaasa aidata 
maakonna terviklikule ja tasakaalustatud arengule, olles tugev ja usaldusväärne partner 
kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele ja kodanike ühendustele. Arenduskeskuse teenused on 
suunatud era-, avalikule- ja mittetulundussektorile.  
 
Sihtasutuse põhikirjalisteks eesmärkideks on: 

• ettevõtluse arendamine sh. ettevõtlusteadlikkuse ja –aktiivsuse suurendamine ning 
ettevõtete tootlikkuse kasvule kaasaaitamine; 

• piirkondade sotsiaal - majandusliku konkurentsivõime suurendamine koos piirkondlike 
arendustegevuste planeerimise ja elluviimise suurenenud võimekuse kaudu; 

• kodanikuühenduste võimekuse suurendamine läbi ühenduste suurenenud 
tegutsemisvõimekuse ja kasvanud kodanikuaktiivsuse ning kogukondlikus 
ühistegevuses osalemise kaudu; 

• maakondlike arendustegevuste elluviimine; 
• rahvatervise ja maakonna turvalisuse edendamine; 
• kultuurivaldkonna ülesannete täitmine. 

 
Eesmärgi saavutamiseks sihtasutus: 

• pakub konsultatsiooniteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele; 
• mittetulundusorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele; 
• korraldab koolitusi ja infopäevi; 
• algatab ja viib läbi maakondlikke arendusprojekte; 
• toetab noorte ettevõtlikkusele suunatud arendustööd maakonnas; 
• aitab kaasa struktuurifondide vahendite läbimõeldud ja tulemuslikule kasutamisele 

maakonna kui terviku arengu tagamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks; 
• kogub ja jagab maakonna regionaalarengut, mittetulundus- ning ettevõtlussektori 

arengut puudutavat informatsiooni; 
• taotleb finantseerimist erinevatest allikatest (sh. Eesti ja teiste riikide 

organisatsioonidelt, Euroopa Liidult, MTÜ Jõgevamaa Koostöökojalt, teistelt 
juriidilistelt ning füüsilistelt isikutelt) baas- ja projektipõhise tegevuse jaoks; 

• teeb ja edendab koostööd erinevate organisatsioonide- ja institutsioonidega ning 
kohalike omavalitsustega. 

 
Sihtasutuse strateegilised arendustegevuse suunad on:  

• ettevõtluse toetamine ja arendamine; 
• noorte ettevõtlikkuse suurendamine; 
• kohalike omavalitsuste arendustegevuse efektiivsuse suurendamine; 
• mittetulundusühenduste kompetentsi ja võimekuse suurendamine; 
• koostöö ja maakondliku ühistegevuse toetamine ja edendamine; 
• inimressursi arendamine läbi teadmiste ja teadlikkuse kasvu; 
• maakondlikud arendustegevused, sh maine ja turismikorraldus; 
• rahvatervis ja maakonna turvalisus; 
• kultuurivaldkonna maakondlik koordineerimine. 
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Sihtasutuse põhitegevused ja tegevustulemused 2019 
 
Ettevõtluse valdkond 
2019. aastal viidi läbi kokku 174 nõustamist, sh alustava ettevõtja baasnõustamine 149, alustava 
ettevõtja arengunõustamine 14, starditoetuste nõustamine 11. 
Ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmise tegevustes osales 900 osalejat, sh ettevõtluspäeval 170, 
ettevõtlusnädalal 683, maakondlikus mentorklubis 10, ettevõtlusteadlikkuse tõstmise 
(piirkonnaspetsiifilised) tegevustes 23, baaskoolitusel 14. 
Ettevõtliku Kooli koordineerimine maakonnas tõi võrgustikku juurde 3 kooli: Luua 
Metsanduskool, Vaimastvere Kool ja Palamuse Gümnaasium. Kokku on 2019. aasta seisuga 
Jõgevamaal Ettevõtliku Kooli võrgustikuga liitunud 8 kooli. 
Koolides on läbi viidud Ettevõtlik Kool standardi baaskoolitused õpetajatele. 13 inimest viidi 
17.10.2019 Paidesse Haridusfestivalile, kus peale edukat sisehindamist sai Ettevõtliku Kooli 
standardi hõbetaseme Põltsamaa Ühisgümnaasium. Edulugude konkursile esitasid edulood 2 
maakonna kooli- Adavere Põhikool ja Põltsamaa Ühisgümnaasium. Korraldati Jõgevamaa 
Ettevõtliku Kooli võrgustiku koolidele õppereis Ida-Virumaale 26.-27.09.2019. Külastati 
piirkonna ettevõtlikke koole ja lasteaedu - Sillamäe Lasteaed Päikseke, Kohtla- Järve Järve 
Kool, Jõhvi Gümnaasium. Esindatud olid Voore PK, Torma PK, Vaimastvere Kool, Adavere 
PK, Mustvee Kool, Luua MK, Põltsamaa Ühisgümnaasium ja lasteaed Mari Põltsamaalt. 
Tutvuti Ida-Virumaa haridusklastri ideega.  Õppereisi raames korraldatud seminaril arutleti 
Jõgevamaa ettevõtliku õppe rakendamise teemadel.  
Esitati taotlus ja viidi läbi projekt „Peipsiveere Ettevõtlikud Noored 2019“ , mis sai toetuse 
Peipsiveere arenguprogrammilt ja Mustvee vallavalitsuselt. Projekti raames toimus  
ettevõtlusring ja äriideede konkurss koos auhinnareisiga jaanuar-aprill 2019. Osalesid Mustvee 
valla kolme kooli (Mustvee kool, Peipsi Gümnaasium, Lohusuu kool) 7.-12. klassi õpilased. 
Kõige rohkem osales 7. ja 10. klassi õpilasi. Kokku 80 õpilast. Finaalis osales 40 õpilast - Peipsi 
Gümnaasiumist 14, Lohusuu koolist 13, Mustvee koolist 13. Koolides oli antud projekt abiks 
ettevõtlusõppe arendamisel ning rakendamisel. Projekti tagasiside abil saab arendada edaspidi 
sama eesmärgiga projekte. 
PATEE ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamise ning säilitamise 2019. aasta tegevused 
hõlmasid endas ettevõtete omavahelise suhtluse ning koostöö koordineerimist eesmärgiga 
parandada ühistegutsemise võimalusi, edendada üleüldist ettevõtlusvõimekust ning soodustada 
lisandväärtuse kasvu. Noortele tutvustati maakonna ettevõtlusmaastikku, millega tõsteti  
ettevõtlusteadlikkust. Kolme Jõgevamaa üldhariduskooli õpilased külastasid kohalikke 
ettevõtteid ning osalesid ka ühel Hackathonil. 
2019.a. tunnustati Jõgevamaa ettevõtjaid 9 kategoorias, milleks olid Põltsamaa piirkonna 
ettevõte, Jõgeva piirkonna ettevõte, Mustvee piirkonna ettevõte, uustulnuk, investeerija, noorte 
ettevõtlikkuse toetaja, turismitegija, kohaliku toidu väärindaja ning aasta tegu. 
Koostöös teiste maakondlike arenduskeskustega toimus 5 Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste 
klubikohtumist, digitaliseerimise ning personalijuhtimise audit Jõgeva ning Järvamaal ning üks 
õppe- ja kontaktreis Taani. 
Jõgevamaa naisettevõtjatele viidi läbi motivatsiooniprogramm (2 koolitust), mis valmistas 
osalenud ette julgemate eesmärkide seadmiseks, et ühegi plaani elluviimist ei takistaks 
motivatsiooni puudumine. 
Regionaalset investorkonsultanti abistati igakülgselt nii nõu kui jõuga, et lahendada jooksvaid 
küsimusi ning vahendada kontakte ettevõtetega, kellega koostööd arendada.  
 
Kodanikuühenduste valdkond 
Kodanikuühendustele suunatud info-, kommunikatsiooni-  ja nõustamisteenust maakondlikes 
arenduskeskustes koordineerib Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).   
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2019. aastal nõustati Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses (JAEK) 74 kodanikuühendust.  
Peamised nõustamisteemad olid:  projektitoetuste koostamine, MTÜ alustamine ja ühenduse 
juhtimisega seotud küsimused. Arenduskeskuse  MTÜde maakondlikus infolistis on 395 
kontakti, kusjuures 2019. aastal lisandus 5 uut ühendust. 
2019. aastal nõustati kõige enam Kohaliku omaalgatuse programmi projekte, lisaks oli veel 
LEADER programmi, siseministeeriumi riigieelarvelise toetuse, Peipsiveere programmi, 
regionaalse kultuuritegevuse taotlusvooru ja KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru taotlusi. 
Arenduskeskuse nõustamise toel loodi 2019. aastal 4 MTÜd. Üle pika aja oli ka üks seltsingu 
loomise konsultatsioon. 
Põhiline nõustamisvaldkond on endiselt rahastamisvõimalused, projektide koostamine ja 
juhatuse tööülesannetega seonduv. Sel aastal on lisandunud ka teenuste osutamisega seotud 
finantsplaneerimise, töötajate ja töölepingute ning raamatupidamise ja maksudega seotud 
nõustamisi. 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on ka maakondlik arendusorganisatsioon, kes 
korraldab maakonnas kohaliku omaalgatuse programmi rakendamist.  Jõgevamaa taotlejatele  
korraldati infopäevi ja keskuse MTÜde  konsultant on KOP programmi maakondlik menetleja.  
Veel nõustati aasta jooksul Jõgeva linna kogukonnamaja loomise eestvedajaid, 
kodanikuühiskonnast ja kodanikuühenduste tegemistest Jõgevamaal käis konsultant rääkimas  
Jõgeva Riigigümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilastele, Arengukoostöö Ümarlauga koostöös 
toimus aprillis vabaühendustele ja aktiivsetele kodanikele arutelu ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidest ja koolitus, kuidas oma ettepanekuid otsustajatele kuuldavaks teha.  
Traditsiooniliselt korraldas  arenduskeskus koostöös KÜSKiga vabaühenduste juhtidele 
arenguprogrammi, mis koosnes 5 koolitusest ja  õppreisist. Programmi läbis 18 maakonna 
vabaühenduste esindajat.  
Üheks olulisemaks arenduskeskuse vabaühendustele suunatud tegevuseks on maakonna 
parimate kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss, mis toimus juba 9 korda.  Koos Jõgevamaa 
Kodukandi Ühendusega anti tunnustused üle  6 kategoorias ja peeti tänukirjaga meeles ka kõiki 
32 kandidaadiks esitatud ühendust. MAK on oluline ja asendamatu kodanikuühiskonna 
liikumise toetaja Jõgeva maakonnas. 
 
Turismivaldkond 
01.01–31.12.2018 teenindati turismiinfokeskuses (TIK) 1522 sise- ning 544 välisturisti, 
kõnedele vastati 131 korral ning e-mailidele 136 korral. Kokku teenindati  2333 klienti. 
Turismiaasta möödus suuresti ühe projektiperioodi lõpetamisel ja uue ettevalmistamisel 
ettevõtjate ja turismipiirkonna huve silmas pidades. Jõgevamaa võttis aastal 2019 osa 
Adventure turismimessist Leedus, Balttour messist Lätis, Tourestist Tallinnas, 
Hanasapäevadest Pihkvas, lisaks osalesid iga valla esindajad Mardilaadal Helsingis Jõgevamaa 
tutvustamisel. Turismi turundustegevusi viidi ellu lisaks Mustvee, Jõgeva ja Põltsamaa 
valdadele EAS-i ja teiste turismipiirkondadega. Kaasati ka kohalikke kultuurikorraldajaid 
turismitegevustesse kuna Jõgevamaal on sündmusturism väga olulisel kohal. Toimus seminare 
ja kooskäimisi koos ettevõtjatega. Kevadel tehti õppereis Ida-Virumaa Seiklusmaale, sh tutvuti 
turismiklastri tööga. JAEKi eestvedamisel külastasid Jõgevamaa turismipiirkonda Eesti 
Turismifirmade Liidu reisikorraldajad. 2019 sündis ka Kultuuritee  kontseptsioon, loodi 
interaktiivne veebirakendus ja koduleht. Toimusid ettevalmistused 2020 messideks, sh Balttour 
2020  messil esindamist korraldati teistele Lõuna-Eesti maakondadele. Osaleti Lõuna-Eesti 
turismiklastri kontseptsioonitöötamisel. 

Jõgevamaa turismiinfo tegevused on leitavad www.visitjogeva.com, www.kultuuritee.ee, FB 
Avasta Jõgevamaa, Instagramis visitjogeva, mida pidevalt täiendatakse ja uuendatakse.  
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Kohalike omavalitsuste valdkond 
• maakonna arengustrateegia toetusmeetme (MATA) ellu rakendamiseks koguti 

ettepanekud ja esitati hindamiskomisjonile; 
• Peipsiveere programmi projekti „Peipsiveere ettevõtlikud noored  (PEN) 2019“ 

elluviimine; 
• korraldati kohalike omavalitsuste arendus - ning planeeringutöötajatele 2-päevane 

õppereis Ida-Virumaale; 
• maakonna ettevõtete statistika ja analüüs, arendusosakondade teavitus; 
• ViaHanseatica ehk Livonia Culinary Route projekti koordineerimine; 
• Jõgevamaa Turismiinfokeskuse töö korraldamine ja maakonna ühisturundus messidel; 
• KOV-idega  koostöös ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine ja läbiviimine; 
• siseturvalisus ja tervisedendus – koostati Jõgeva maakonna tervise ja heaoluprofiil, 

dokument valmis kahes formaadis - üks täispikk andmetabelitega dokument 
spetsialistidele ning teine kokkuvõtlik dokument üldsusele tutvustamiseks. Toimunud 
on tutvustused kõikides volikogudes, lisaks Jõgeva valla haridus- ja noorsootöö 
komisjonis. KOV tervisemeeskondade aktiviseerimiseks toimus 2-päevane KOV 
tervisemeeskondade koolitus „Koostegemise jõud“, lisaks kaasasime KOV 
tervisemeeskondade liikmeid maakonna tervisenõukogu KantarEmori poolt läbi viidud 
koolitusele Veena ja Müksa. 
Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga algatati Jõgeva valla terviseprofiili 
koostamine ja andmete kogumine. Toimus kaks koolitust haridusasutuste kokkadele, 
koolivõrgu plenaaril ettekanded Liikuma Kutsuva Kooli võimaluste ja hea praktika 
näidete tutvustamine, lasteaedade metoodikapäeval olid ettekanded lapse 
toitumisvajadustest, rühist ja liikumisest. Lasteaedade liikumisõpetajatele korraldati 
avatud tundide läbi õpetajalt õpetajale õppe võimalus novembri jooksul. Treeneritele, 
lastevanematele ja harrastajatele korraldati tervisliku toitumise koolitus. Viidi läbi 
ülekaaluliste laste ja vanemate pilootprojekt Jõgeva Põhikooli ruumes, 5 kohtumist 
grupiga. Viidi läbi Kaitse end ja aita teist programmi koolitused koolides ja lõpetav 
laager Udu talus, osales 10 võistkonda. Laste turvalisuse kuu raames märgiti teedele 
ohutusmärgiseid ja keksukaste, korraldati lastele tervise ja ohutuspäevad, küsimustikud 
peredele. Viidi läbi alkoholi kättesaadavuse testostlemine 29 müügikohas, Jõgevamaa 
Gümnaasiumis siseturvalisuse valikaine, koostoos KOVidega ja PPAga viidi läbi 
toimetulekuriskis ja riskikäituvatele noortele laager "Sõna ja teoga“, kutsuti ellu 
pilootprojekt riskikäituvate noorte ja perede toetamiseks, toimus lastekaitsevõrgustiku 
laiapõhjaline kohtumine ja  lähisuhtevägivalla infopäev. Anti välja tervisliku toitumise 
retseptivoldik ja ilmus Jõgevamaa Terviseleht ning Elanikkonna toimetuleku infoleht. 
Osaleti üle-eestilisel seminaril ning toimus maakonna tervisenõukogu koolitus, 
turvalisuse nõukogu seminar ja koosolekud. Toimusid avalikud elanikkonnakaitse 
infopäevad ja teavitus Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallas. Toimusid  TEK ja TEL 
võrgustiku seminarid, sotsiaaltöötajate seminarid. Viidi läbi Jõgevamaa Tervisedendaja 
konkurss; 

• kultuurikorralduse valdkonnas olid ülesanded delegeeritud käsunduslepinguga MTÜ-le 
Jõgevamaa Kultuurikoda. Kultuurivaldkonna koostöö toimivuse analüüsiks ja 
võimestamise võimaluste uuringuks taotleti projektipõhist rahastust. Analüüs viiakse 
läbi 2020. aastal.  

• koos Lõuna-Eesti maakondadega selgitati välja ühise koostöö valdkonnad ja valmistati 
ette koostöö kokkulepe. 

• Koos 7 maakonnaga viidi läbi projekti „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“, mille 
lõpparuanne valmib 31. märtsiks 2020. 
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Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse tegevuskava täideti planeeritud mahus. Sihtasutuse 
majanduslik seis ja tegevus on jätkusuutlik. 
 
Tegevussuunad 2020. aastaks. 
Tegevussuunad on sarnased 2019. aasta omadega.  
Ettevõtlus ja ettevõtlikkus – jätkuvad alustava ja tegutseva ettevõtja nõustamised, koolituste ja 
infopäevade korraldamised. Viiakse läbi PATEE 2020-2023 tegevusi nii tootva tööstuse, 
turismi kui ka kohaliku toidu valdkondades. Aktiviseeritakse ettevõtlusõppega seotud tegevusi 
koolides, korraldatakse ettevõtlikkust arendavaid koolitusi õpilastele ja õppereise õpetajatele. 
Uudse tegevusena toetatakse õpetajate lähetusi ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet arendavatesse 
koolidesse. 
Kodanikuühiskonna arendamine – tegevused jätkuvad samas mahus 2019. aastaga. Viiakse ellu 
kodanikuühenduste arenguprogramm ja uuring, kuidas kohalikud omavalitsused toetavad 
vabaühendusi. 
Turismi valdkonnas jätkuvad lisaks PATEE programmi tegevustele  LEADER turundusprojekti 
tegevused. Arendatakse tihedamat koostööd EASga ning Viljandi ja Järva maakondadega. 
Kohalikud omavalitsused - koos 7 maakonnaga projekti „Eesti regionaaltasandi arengu 
analüüs“ lõpparuande koostamine ja tulemuste esitlemine erinevatele huvigruppidele. MATA 
meetme toetusvoorude läbiviimine. Kultuuri- ja haridusvaldkonna maakondliku koostöö 
analüüsi koostamine ja ettepanekute kogumine koostöö võimestamiseks. Koostöö jätkamine 
Lõuna-Eesti maakondadega vastavalt koostöö kokkuleppele. 
Kultuur – jätkatakse maakondlike suurürituste läbiviimist, osaletakse  Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024 projekti kollaste akende tegevuste ettevalmistustöös, viiakse läbi kultuurivaldkonna 
koostööanalüüs ja töötatakse välja kõiki kultuuritööga seotud institutsioone kaasav 
koostöömudel. 
Siseturvalisus ja tervisedendus – jätkatakse 2019. aasta tegevusi. Täiendavalt viiakse läbi 
maakondlikke elanike kriisideks ettevalmistamise tegevusi. 
 

Maimu Kelder 

Juhatuse liige 
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 79 247 64 882 2

Nõuded ja ettemaksed 75 633 66 935 3

Varud 1 363 1 508  

Kokku käibevarad 156 243 133 325  

Kokku varad 156 243 133 325  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 39 968 33 240 6

Kokku lühiajalised kohustised 39 968 33 240  

Kokku kohustised 39 968 33 240  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 0 1 127  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 100 085 45 808  

Aruandeaasta tulem 16 190 53 150  

Kokku netovara 116 275 100 085  

Kokku kohustised ja netovara 156 243 133 325  
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 517 454 473 092 9

Tulu ettevõtlusest 10 291 20 460 10

Muud tulud 400 0  

Kokku tulud 528 145 493 552  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -86 428 -104 920 11

Jagatud annetused ja toetused -94 745 -88 860 12

Mitmesugused tegevuskulud -118 158 -82 836 13

Tööjõukulud -212 641 -163 798 14

Kokku kulud -511 972 -440 414  

Põhitegevuse tulem 16 173 53 138  

Intressitulud 17 12  

Aruandeaasta tulem 16 190 53 150  
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 16 173 53 138

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -8 698 -18 939

Varude muutus 145 219

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 6 728 7 874

Laekunud intressid 17 12

Kokku rahavood põhitegevusest 14 365 42 304

Kokku rahavood 14 365 42 304

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 64 882 22 578

Raha ja raha ekvivalentide muutus 14 365 42 304

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 79 247 64 882
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 1 127 45 808 46 935

Aruandeaasta tulem 0 53 150 53 150

31.12.2018 1 127 98 958 100 085

Aruandeaasta tulem 0 16 190 16 190

Muud muutused

netovaras
-1 127 1 127 0

31.12.2019 0 116 275 116 275
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja Avaliku sektori

finantsarvetuse-ja aruandluse juhendiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse

põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega

ning mida täpsustab Raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna

juhend).

Tulemiaruande koostamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha kirjel sularaha kassas ja arvelduskonto jääki pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid

äritegevusest kaudsel meetodil. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ja hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Vajadusel hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Maksude ettemaksetes kajastatakse Maksu-ja Tolliameti ettemaksukonto jääki. Muude lühiajaliste nõuete kirjel kajastatakse saamata

sihtfinantseerimist.

Varud

Varude all kajastatakse Turismiinfokeskuses müügiks olevaid kaupu. Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Varude arvestamisel kasutatakse individuaalset hindamise meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama

soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Annetused ja toetused

Toetustena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud sihtfinantseerimisi, mille korral toetuste andja kontrollib

toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimisi ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab

sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Kulud

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooltena käsitletakse:

1.tegev- ja kõrgem juhtkonda;

2.tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha 5 45

Arvelduskonto 79 242 64 837

Kokku raha 79 247 64 882

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 6 132 6 132  

Ostjatelt laekumata

arved
6 132 6 132  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
7 261 7 261 4

Muud nõuded 17 17  

Intressinõuded 17 17  

Ettemaksed 122 122  

Tulevaste perioodide

kulud
122 122  

Sihtfinantseerimine 62 101 62 101 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
75 633 75 633  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
3 122 3 122  

Muud nõuded 12 12  

Intressinõuded 12 12  

Ettemaksed 1 247 1 247  

Tulevaste perioodide

kulud
1 247 1 247  

Sihtfinantseerimine 62 554 62 554 8

Kokku nõuded ja

ettemaksed
66 935 66 935  
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 729 0 627

Üksikisiku tulumaks 0 2 931 0 2 484

Sotsiaalmaks 0 5 306 0 4 525

Kohustuslik kogumispension 0 321 0 273

Töötuskindlustusmaksed 0 338 0 313

Ettemaksukonto jääk 7 261  3 122  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 7 261 9 625 3 122 8 222

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2019 2018

Kasutusrendikulu 2 814 0

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2019 31.12.2018

12 kuu jooksul 2 893 0

1-5 aasta jooksul 11 930 0
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 856 1 856  

Võlad töövõtjatele 15 893 15 893 7

Maksuvõlad 9 625 9 625 4

Muud võlad 1 651 1 651  

Muud viitvõlad 1 651 1 651  

Edasiantav sihtfinantseerimine 6 515 6 515  

Ette saadud sihtfinantseerimine 4 428 4 428 8

Kokku võlad ja ettemaksed 39 968 39 968  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 940 1 940  

Võlad töövõtjatele 13 840 13 840 7

Maksuvõlad 8 222 8 222 4

Muud võlad 9 238 9 238  

Muud viitvõlad 9 238 9 238  

Kokku võlad ja ettemaksed 33 240 33 240  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Töötasude kohustis 6 911 6 387

Puhkusetasude kohustis 4 407 3 470

Deklareerimata maksukohustus 4 575 3 983

Kokku võlad töövõtjatele 15 893 13 840

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Nõuded Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

Sihtasutus
45 433 162 533 139 914 22 814

Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoda
1 409 6 312 11 713 6 810

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 20 400 20 400 0

Sotsiaalministeerium 0 18 400 23 000 4 600

Rahandusministeerium 0 190 756 209 240 18 484

Siseministeerium 0 11 500 11 500 0

Maaeluministeerium 0 9 322 9 322 0

PRIA 0 11 056 15 592 4 536

Jõgeva Vallavalitsus 0 6 972 12 282 5 310

Mustvee Vallavalitsus 0 5 986 5 986 0

Põltsamaa Vallavalitsus 0 9 283 9 283 0

VIDZEMES

PLANOSANAS

REGIONS

0 4 860 4 860 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

46 842 457 380 473 092 62 554

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

46 842 457 380 473 092 62 554
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Ettevõtluse Arendamise

Sihtasutus
0 13 000 13 000 0

Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoda
6 810 11 271 10 394 5 933

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 26 800 26 800 0

Sotsiaalministeerium 4 600 23 000 23 000 4 600

Rahandusministeerium 41 298 286 325 272 685 27 658

Siseministeerium 0 17 250 17 250 0

Maaeluministeerium 0 13 157 8 729 0 4 428

PRIA 4 536 4 536 4 722 4 722

MTÜ Maakondlikud

Arenduskeskused
0 69 175 88 363 19 188

Jõgeva Vallavalitsus 5 310 14 511 9 201 0

Mustvee Vallavalitsus 0 4 375 4 375 0

Põltsamaa Vallavalitsus 0 14 495 14 495 0

VIDZEMES

PLANOSANAS

REGIONS

0 3 524 3 524 0

Laulu-ja Tantsupeo SA 0 20 916 20 916 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

62 554 522 335 517 454 62 101 4 428

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

62 554 522 335 517 454 62 101 4 428

Sihtfinantseerimise tuludes kajastub saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine summas 69 978 eurot, mille arvelt tehtavad kulud

tehakse 2020.aastal. Kokkuleppel sihtfinantseeringu andjaga on see summa kajastatud 2019. majandusaasta tuludes. Sellest tulenevalt

on 2019. majandusaasta tulud suuremad 69 978 euro võrra ja kohustused väiksemad.

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 517 454 473 092  

Kokku annetused ja toetused 517 454 473 092 8

sh eraldis riigieelarvest 196 833 191 238  

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 9 201 12 282  
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Tulu kaupade müügist 342 594

Koolitusteenused 3 101 5 855

Muud teenused 6 848 14 011

Kokku tulu ettevõtlusest 10 291 20 460

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Koolituskulud 25 318 28 301

Info-ja PR kulud 12 526 62 299

Ürituste ja näituste korraldamise kulud 48 584 14 320

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
86 428 104 920

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Mittetulundusühingud 68 904 69 759

Jõgevamaa Koostöökoda 17 817 10 951

Kohalikud omavalitsused 8 024 8 150

Kokku jagatud annetused ja toetused 94 745 88 860
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 9 853 7 960

Energia 2 205 2 045

Elektrienergia 869 781

Soojusenergia 931 941

Kütus 405 323

Mitmesugused bürookulud 5 397 4 761

Lähetuskulud 4 880 3 158

Koolituskulud 8 336 1 650

Riiklikud ja kohalikud maksud 4 521 4 722

Transpordikulud 13 546 6 180

Info-ja PR kulud 18 473 13 290

Muud 50 947 39 070

Kokku mitmesugused tegevuskulud 118 158 82 836

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 159 087 122 555

Sotsiaalmaksud 53 554 41 243

Kokku tööjõukulud 212 641 163 798

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 7

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

6 133 1 745 5 310 900

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
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Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 2019. a. majandusaasta aruanne

 2019 2018

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

29 258 3 914 14 932 2 471

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 21 665 25 146
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogule

Märkusega arvamus

Oleme auditeerinud Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning kasumiaruannet,

rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates, välja arvatud meie aruande osas „Märkusega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt

ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Märkusega arvamuse alus

Tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendi § 26 lõikele 2 võib sihtfinantseerimist arvestuse lihtsustamise eesmärgil kajastada laekumisel kohe tuluna ja ülekandmisel

kuluna kui lepingujärgne summa ei ületa viit (5) tuhandet eurot. Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on kajastanud projektituludes sihtfinantseerimist summas 69,98 tuhat

eurot, mille arvelt tehakse kulutusi järgneval majandusaastal. Meie hinnangul on nimetatud summa võrra tulud ja netovara suuremana ja kohustised väiksemana kajastatud. Esitasime

samalaadse märkuse tulude periodiseerimise osas ka eelneva majandusaasta aastaaruande juurde summas 44,8 tuhat eurot.

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori

kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme

täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie

märkusega arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise

aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Nagu allpool kirjeldatud, oleme teinud järelduse, et muus

informatsioonis esineb selline oluline väärkajastamine.

Nagu kirjeldatud eespool osas „Märkusega arvamuse alus”, et tulenevalt Avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendi § 26 lõikele 2 võib sihtfinantseerimist arvestuse lihtsustamise

eesmärgil kajastada laekumisel kohe tuluna ja ülekandmisel kuluna kui lepingujärgne summa ei ületa viit (5) tuhandet eurot. Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on kajastanud

projektituludes sihtfinantseerimist summas 69,98 tuhat eurot, mille arvelt tehakse kulutusi järgneval majandusaastal. Meie hinnangul on nimetatud summa võrra tulud ja netovara suuremana ja

kohustised väiksemana kajastatud. Antud asjaolu võib mõjutada tegevusaruande üldisest infost arusaamist.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab

vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega

seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele

realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib

põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele

riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast

tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte

sisekontrolli tulemuslikkuse kohta

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust

sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus,

oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma

arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust

jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid

tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes

sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Toivo Alajõe

Vandeaudiitori number 220

Audiitorbüroo Fides OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 234

Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014

13.05.2020
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Nõupidamiste ja messide korraldamine 82301 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5162337

E-posti aadress info@jaek.ee


