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Eesti rahvatarkus ütleb: “Kus häda kõige suurem, seal abi
kõige lähem.” See mõte iseloomustab Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutust (MES) kõige paremini.
Just keerulistel aegadel on MES olnud põllumeeste ja
maaettevõtjate kõige suuremaks sõbraks ja lähedasemaks abiliseks. Majanduskriisid, ikaldused, kapitalipuudus, käibevahendite nappus, madalad kokkuostuhinnad,
ebasoodne turukonjunktuur ja eurorahade kasutamise
kaasrahastamine on põhjused, miks MESi poole pöördutakse. MESi poolt antud laenud ja tagatised on olnud
päästerõngaks, mis on aidanud paljudel ettevõtetel vee
peal püsida ja rasked ajad üle elada.
MESi tegevusväli on lai ega piirdu ainult põllumajanduse
ja maaettevõtluse toetamisega. MES aitab korraldada
nõuandetegevust, maksab põllumajanduslike kutseõppeasutuste õpilastele stipendiume, rahastab hoiu-laenuühistute tegevust, kalandusvaldkonda ja kohalikku
algatust - LEADER. Lisaks on väga väärtuslik finantsalane
nõu ja analüüs, mida MESi valdab.

MES on arenev organisatsioon, kes soovib ajaga kaasas
käia. Kahekümneaastast MESi ootavad ees uued väljakutsed. Uue EL finantsperioodi 2014-2020 rakendamiseks
koostatava maaelu arengukava elluviimiseks töötatakse
välja uus meede - finantsinstrument, mis avardab veelgi
Eesti maaelu arendamise võimalusi. Uueks väljakutseks
on ka MESi kolimine Tallinnast Viljandisse, oma loomulikku keskkonda, põllumajanduspiirkonnas asuvasse maakonnalinna. Nii on MESi nimi ja eesmärgid omavahel ka
paremas kooskõlas.
MESi kahekümneaastase eduloo peamiseks aluseks on
olnud eelkõige inimesed, kes siin töötanud või muul moel
MESi tegemistele kaasa aidanud.
Suur tänu kõigile! Meil on põhjust rahuloluga sünnipäeva
tähistada.
Palju õnne ja jõudu tööle!
Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister
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Sihtasutuse nõukogu esimehe pöördumine
Maaelu Edendamise Sihtasutus sai kahekümne aastaseks.
See on Eesti iseseisvuse ajaloo seisukohalt vaadates juba
piisavalt soliidne iga. Heal lapsel on olnud läbi aegade erinevaid nimesid, aga tähtis on see, et ta on olnud ajaga kaasas
käiv ja toimiv mehhanism, mis on andnud oma panuse elu
edendamiseks maal. Meie kõigi tänu kuulub neile tublidele meestele ja naistele, kes on seda asutust juhtinud läbi
mitte just lihtsate olude. Silmatorkav on see ühine soov ja
konsensus kõige erinevamate inimeste vahel edendamaks
elu maal ja seda ka laenusid ja garantiisid andva riigi poolt
loodud sihtasutuse kaudu. Kõik valitsused ja koalitsioonid
on sihtasutuse tööd toetanud ja edasi arendanud. See konsensus on eeskuju vääriv.
Kui 1992. aasta lõpus esitati Riigikogule 1993. aasta eelarve
eelnõu, siis selle üldmaht koos sotsiaalfondiga oli veidi üle
6 miljardi krooni (umbes 0,4 miljardit eurot). Praegu tundub
see uskumatult väike number. Ja olidki väga keerulised ajad
– nõukogude aegne majandus oli kokku kukkunud ja uus
oli alles sündimas. Põllumajandusministeeriumi eelarve eelnõus oli ligi 125 miljonit krooni (veidi üle 10 miljoni euro),
mis oli ette nähtud jaotamiseks süsteemi järgi, mis pärines
möödanikust. See raha oleks jagamisel tekitanud kindlasti
saajatele teatud rõõmu, aga seegi vähene oleks haihtunud
tekitamata uut konkurentsivõimelist ettevõtlust maal.
Riigikogus sai tehtud parandusettepanek selle raha baasil
luua Põllumajanduse ja maaelu krediteerimise fond. Tuletan
meelde, et sellel ajal ei tulnud kõne allagi, et mõni pank
oleks andnud laenu põllumajanduse või ettevõtluse jaoks
maal. Valve Kirsipuu juhitud rahanduskomisjonis sündis
peale parandusettepaneku tulist arutelu kompromiss, mille
tulemusena tehti riigieelarve eelnõus muudatus ja sooviti

paigutada loodavasse fondi 7,9 miljonit eurot (118 miljonit
krooni). Täiskogu istungil, 9.veebruaril 1993. aastal, võeti
vastu 1993 aasta eelarve koos muudatusega. Suvel oli fond
loodud ja ta hakkas andma nii lühiajalisi kevadkülvi laene
kui ka juba laene pikaajalisematele projektidele põllumajanduses ning muule ettevõtlusele maal. See oli tolle aja
kohta väga jõuline samm.
Skeptikuid oli palju, ühed olid kindlad, et on sündinud üks
raha tuulde loopimise mehhanism, teised arvasid, et maaelu
sureb nüüd lõplikult välja. Kahekümne aastane praktika on
tõestanud vastupidist. Raha ei ole kuhugile kadunud, kapital
on kordades suurenenud ja põllumajandusse ning muusse
ettevõtlusesse maal on endise fondi ja tänase sihtasutuse
abil kaasatud läbi aegade märkimisväärne ressurss. Sihtasutuse netovara oli 2012. aastal 37 miljonit eurot, tagatiste
portfell ligi 42 miljonit eurot, mille toel läks ettevõtlusse maal
ligi 76 miljonit eurot. Sihtasutuse tegevus on kasumis, ta ei
vaja toetust riigieelarvest.
Tähtis on see, et maksumaksja rahaga loodud sihtasutus
on pidevalt muutuva ajaga kaasas käinud. Otselaenamise
asemele tulid laenud pankade kaudu. Praegusel ajal on kõige olulisemaks kujunenud garantiide andmine laenudele,
mida ettevõtjad saavad erinevatelt pankadelt. Viimasel ajal
on sihtasutus hakanud toetama järjest suuremas mahus
kalandusega seotud projekte. Loodud on ka vastav osafond.
Ülaltoodu kinnitab veelkord seda, et tänu ja tunnustus kuulub kõigile, kes läbi aegade on Maaelu Edendamise Sihtasutust juhtinud, kõigile valitsustele ja ametnikele, kes on
andnud oma toetuse Sihtasutuse tööle.
Elu edendamine Eestimaal on meie kõigi paelus.

Toivo Jürgenson
Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu esimees
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Sihtasutuse juhatuse esimehe pöördumine
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega püstitati suur ülesanne
– asendada riiklikul ühisomandil põhinev elukorraldus erakapitalil põhinevate tootmissuhetega nii majanduses kui ka
inimeste eraelus. Inimeste teadvuses tähendas see tohutut
mõtlemise muudatust, sest oldi ju harjunud sellega, et kõik
kuulub riigile (ka elumaja alune maa). 13. juunil 1991. aastal
võttis Riigikogu vastu Omandireformi seaduse, 17. oktoobril
1991. aastal Maareformi seaduse ja 11. märtsil 1992. aastal
Põllumajandusreformi seaduse. 22. juunil 1992 toimunud
Rahareform tõi koos eesti krooniga selguse, et kapitali vara
ostmiseks meil ei ole, kuigi tänases mõistes olid toonased
hinnad pea olematud. Pankasid oli Eestis 36 ja enamus neist
kodumaisel kapitalil - kahjuks oli hoiuseid vähe ja omakapital
pankadel väike. Sellistes oludes tekkiski vajadus luua riiklik
tugistruktuur, mis aitab ettevõtjatel saada finantsvahendeid
oma plaanide elluviimiseks just maamajanduses.
19. juulil 1993. aastal loodi valitsuse otsusega Eesti Põllumajanduse- ja Maaelu Krediteerimise Fond, mille kapitali paigutati
samal aastal 8 miljonit eurot (125 miljonit eesti krooni). Fondi
loomisega korrastati laenude ja toetuste andmist ettevõtetele.
Fond tegutses alguses Rahandusministeeriumi alluvuses ja
fondi kapitali täiendati riigieelarvest viiel järgneval aastal
kokku ligi 22 miljonit eurot (348,1 miljonit krooni). Kokku
kujunes 1996-ndal aastal sihtasutuseks ümberkujundatud
ja 2001. aastal Maaelu Edendamise Sihtasutusega (endine
Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus) liitunud sihtasutuse
omakapitaliks 33 miljonit eurot (516,5 miljonit eesti krooni).
Fondi algusaastatel oli oluline pakkuda pankadele, kellel
endil ei olnud piisavalt ei hoiustajaid ega ka omakapitali,
tuge põllumajandusettevõtetele laenude andmiseks. Põllumajandustootmine oli 90-ndate alguses surve all. Toodete
müük Venemaale mõistliku hinnaga oli katkenud, sisendite
hinnad tootmisesse olid maailmaturu hinnaga, Euroopa Liidu riikidest eksporditi Eestisse ekspordi- ja teiste toetustega subsideeritud põllumajandussaadusi, mis muutsid tulu
tootmise põllumajanduses küsitavaks. Seetõttu ettevõtted
investeerisid tootmisesse vähe ja toodangu maht kahanes
kiiresti. 1997-1998 aasta majanduskriis mõjus paljudele Eesti
põllumajandusettevõtetele hävitavalt. Sihtasutus sai aidata
neid, kes soovisid edasi liikuda.

Alates 1996-ndast aastast tegeles Põllumajanduse ja Maaelu
Krediteerimise Fond laenamise kõrval ka toetuste maksmisega. Alustati 1996. aastal intressi ja kapitalitoetustega ning
lähtuvalt sihtasutuse võimalustest ja ettevõtjate vajadustest
jätkatakse seda tänase päevani. Kokku on sihtasutus tegevusperioodil makstud toetusi 25 miljonit eurot, millest ligi 7
miljonit eurot on makstud sihtasutuse omatuludest ja ligi 18
miljonit eurot riigieelarve vahenditest.
Alates asutamisest 1993. aastal kuni 31. detsembrini 2012.
aastal on sihtasutuse kaasabil laenatud maaettevõtetele kokku
538,8 miljonit eurot. Võib väita, et sihtasutuse väike kollektiiv
on töötanud väga efektiivselt – kapital on alles, seda on kasvatatud, teenitud tuludest on makstud toetusi.
Vaatamata sellele, et Eestis on tehtud püsivalt tööd ettevõtluskeskkonna parandamiseks, ei saa väita, et kõik on tehtud.
Aeg toob uued probleemid ja loob täiendava vajaduse ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Kui Euroopa Liidu vanades
liikmesriikides on farmeritele suuremahuliste toetuse maksmine juba aastakümneid toiminud, siis Eestis on see ikkagi
Euroopa Liiduga liitumise tulemusena olnud võimalik. Toetuste maksmine on ühiskonnale kulukas. Seda kulu püütakse
vähendada niinimetatud tagastatavate toetuste süsteemi,
laen, garantii ja omakapitali investeeringud, rakendamisega. Maaelu Edendamise Sihtasutusel on siin suurepärane
võimalus oma kogemuse ja teadmisega abiks olla. Nii ongi
kavas uuel toetuste programmperioodil aastatel 2014 kuni
2020 sihtasutuse hallata anda Maaelu arengukava finantsinstrumendid, mis endast kujutavad laenu- ja riskikapitali
fonde. Kogemus Kalanduse laenufondi haldamise näol on
sihtasutusel olemas ja oleme kindlad, et tuleme toime ka
märksa suuremate fondide juhtimisega.
Tulevikus muutub ka sihtasutuse tegevuskoht. Kui sihtasutuse
büroo on seni olnud Tallinnas, siis alates aastast 2014 viib
sihtasutus oma tegevuskoha üle Viljandisse, mis on parem
asukoht arvestades sihtasutuse eesmärke ettevõtluse edendamisel maapiirkonnas.

Raul Rosenberg
Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees
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eestist

allikas: www.stat.ee (2010-2012)

Tagatised

Eesti pindala
Rahvaarv
Pealinn

MAAELU EDENDAMISE SIHTASUTUSEST
19. juulil 1993. aastal moodustati valitsuse otsusega Põllumajanduse ja Maaelu
Krediteerimise Fond kapitaliga 8 miljonit eurot (125 miljonit eesti krooni). Fondi
eesmärk oli põllumajandustootmise ja -saaduste töötlemise finantseerimine pikaajaliste ja madalaprotsendiliste krediitidega.

45 227 km2

1,29 miljonit (68% elab linnades)

Tallinn 419 830 elanikku (rahvastiku registri järgi)

Õhutemperatuur aasta keskmine

+5,6 °C, jaanuaris –3,7 °C, juulis +17,9 °C

SKP jooksevhindades

17 miljardit eurot

SKP põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük jooksevhindades

Kasutatav põllumajandusmaa
Sellest teravilja all

940 930 ha

275 136 ha

Põllumajanduslike majapidamiste arv
Veiseid
Sigu

541 miljonit eurot

19 460

246 000

375 100

4,7 % tööealisest elanikkonnast (29 tuhat inimest) töötab põllumajanduse,
metsanduse või kalanduse valdkonnas.
See jaguneb:

3,3 %
metsandus 1,2 %
kalapüük ja vesiviljelus 0,2 %
taime, loomakasvatus
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Tagatised
Maapiirkonna ettevõtete laenude käendamine on täna
üks sihtasutuse põhitegevuse valdkondi. Ettevõtja võlakohustuse (pangalaen, liising vms) tagamise läbi
püüame võimaldada ettevõtjale parema juurdepääsu
laenuvahenditele, tõstes ettevõtja krediidikõlblikkust,
mida vähendavad ebapiisav või mittelikviidne tagatisvara, alustamisjärgus ettevõtja kõrge risk, suundumine
uude tegevusvaldkonda või varasema laenukogemuse
puudumine.

26. novembril 1996. aastal asutati Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus. Sihtasutuse eesmärk oli maapiirkonna
ettevõtetele krediidiasutuste poolt antavate laenude tagamine. Sihtasutuse algkapital oli üle 3 miljoni euro (51,7
miljonit eesti krooni).

2001. aastal ühinesid Maaelu Edendamise Sihtasutus (endine Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus) ning Sihtasutus
Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond. Ühinenud
sihtasutuse kapitaliks kujunes 33,2 miljonit eurot.

Sihtasutuse tagamistegevus toetub tagatiste abikavale. Tagatiste abikava eesmärk on võimaldada väikese ja
keskmise suurusega ettevõtjatele juurdepääsu rahalistele vahenditele riigi sihtasutuse kapitali toel. Tagatiskava

kohaldatakse kõigile majandusharudele, kaasaarvatud
põllumajandus-, kalandus- ja transpordisektor.
Aastatel 1997 kuni 2012 on sihtasutus sõlminud 2546 tagatislepingut tagamiskohustusega 177,5 miljonit eurot.
Tagamislepingud võimaldasid ettevõtjail saada krediidiasutustelt laenu 321,3 miljonit eurot. Tagatise keskmine
suurus on 69,7 tuhat eurot lepingu kohta. Tagatise osakaal
laenust keskmiselt 55%.
Tänases portfellis on ettevõtteid 387 ja neis töötab 3208
inimest (seisuga juuni 2013).
Tagatisportfelli maht seisuga 31.12.2012 oli 41,9 miljonit
eurot.

1997 – 2012. a on sihtasutuse tagatis maakondade lõikes jagunenud järgmiselt:
1997 – 2012 regional distribution of the guarantees (by percentage and by number of contracts)
Kõige enam tagatislepinguid
on sõlmitud Viljandimaa
ettevõtjatega, kõige vähem
Hiiumaa ettevõtjatega.
Kõikide maakondade
võrdluses on kõige vähem
põllumajandusmaad
Hiiumaal (15 578 ha)
ning põllumajanduslikke
majapidamisi (460
majapidamist) samuti
Hiiumaal. Kõige rohkem
on põllumajandusmaad
Lääne-Virumaal (106 571
ha), Pärnumaal (85 904 ha)
ja seejärel Viljandimaal (74
468 ha), põllumajanduslikke
majapidamisi on kõige rohkem
Võrumaal (2168 majapidamist),
Pärnumaal (1946
majapidamist), Tartumaal
(1710 majapidamist) ning alles
neljandal kohal on Viljandimaa
(1338 majapidamist).
(Statistikaamet 2010)
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Harjumaa
8,25%
217 lepingut

Hiiumaa
1,22%
97 lepingut

Saaremaa
5,97%
152 lepingut

Läänemaa
5,03%
128 lepingut

Raplamaa
7,82%
199 lepingut

Pärnumaa
6,72%
171 lepingut

Lääne-Virumaa
5,03%
128 lepingut

Ida-Virumaa
3,81%
97 lepingut

Järvamaa
8,21%
209 lepingut Jõgevamaa
5,89%
150 lepingut
Viljandimaa
11,70%
297 lepingut

Tartumaa
8,33%
212 lepingut

Valgamaa
4,79%
122 lepingut

Põlvamaa
5,81%
148 lepingut
Võrumaa
6,99%
178 lepingut
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Tagatisportfelli maht, miljonit eurot:
Volume of guarantee portfolio, million euros:

41,2 41,9

31,1
25,4

Tagatised
17,8 18,2

8,2

9,9 10,7

20

12,2 12,6

4,7

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2002

31.12.2001

31.12.2000

31.12.1999

0,8
31.12.1998

31.12.1997

0,02

2,2

Tagatisportfell on kasvanud mõõdukalt. Suuremad hüpped on olnud majanduskriisi eel ja järel,
kui finantsasutustest laenamine on olnud raskendatud, samuti peale eurotsooniga liitumist.

Sõlmitud tagatislepingute arv valdkodade lõikes ja protsent 1997 – 2012:
Number and percentage of guarantee contracts entered into 1997 – 2012 (by fields):
Biokütus / Bioenergy 8 | 0,3%
Ehitus / Building 22 | 0,9%
Taastuvenergia / Renewable energy 4 | 0,2%
Kalandus (sh kasvatus, püük, töötlemine) / Aquaculture (also fisheries) 78 | 3,1%
Muu (sh külaarendus) / Other (also village development) 372 | 14,6%

Toiduainetööstus / Food processing 61 | 2,4%

Tööstus / Industry 60 | 2,4%
Kaubandus / Commerce 115 | 4,5%
Metsandus / Forestry, wood processing 138 | 5,4%

Teenindus (sh turism) / Service sector (also tourism) 170 | 6,7%

Põllumajandus / Agriculture 1518 | 59,6%
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Kõige enam tagatislepinguid ongi sihtasutus sõlminud just põllumajandusettevõtetega (1518 lepingut).
Graafikus lepingute arvu poolest teisel kohal olev valdkond „Muu (sh külaarendus)“ sai tagatistaotluste arvu
poolest suurema hoo sisse peale seda, kui sihtasutus külaarenduseks enam otselaenusid ei andnud.
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Tagatise keskmine suurus tagatud laenust ( %):
Average proportion of guarantees of the secured loan (%):

64% 63%

59% 60%

2012

2011

55%

2010

53%

2009

2006

2005

2004

2003

46%

2002

43%

2001

2000

1999

1998

1997

45%

50% 49%

2008

54%
50%

2007

59% 58%
57%

Tagatise suurus tagatud laenust on sõltunud ettevõtte krediidikõlblikkusest panga silmis. Pankade
jaoks keerulisematel aegadel on laenutingimused karmimad ja sihtasutuse tagatise % laenus
suurem, stabiilsematel aegadel on laenutingimused leebemad ja sihtasutuse tagatist läheb
vaja vähem.

Sõlmitud tagatislepingute arv 1997 – 2013
Number of guarantee contracts entered into 1997 – 2013

342
303

302

246

164

171

156

156 159

132
108

81

84

2007

2008

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

45

1998

1997

alla
10

105

2007 kuni 2008 aastal olnud majanduslangus mõjutas investeeringute tegemist ja lepingute
sõlmimist. Majanduslanguse lõppedes karmistasid pangad reegleid ning sihtasutusega sõlmitud
tagatislepingute arv tõusis hüppeliselt.
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Laenuportfell 1993-2012 (miljonit eurot)
Loan portfolio 1993-2012 (million euros)

39,49

33,03

LAENUD
Maaelu Edendamise Sihtasutus on põllumajandus- ja maaelu valdkonna ettevõtetele laenusid andnud alates 1993. aastast.
Peamisteks klientideks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes on ka maapiirkonna majandusarengu oluliseks
teguriks. Paljude riikide kogemus aga näitab, et isegi kui pangandussektor ja finantsturud on hästi arenenud, esinevad turu
ebakohad just väikeettevõtete finantseerimisel. Just neil on tihtipeale raskusi kapitali või laenu saamisega ja nad ise suudavad
pakkuda üksnes piiratud tagatisi. Samuti vajavad nad tihti vaid väikesemahulist lisakapitali ning selle väljastamisega seotud
tehingukulud on panga jaoks laenu summaga võrreldes ebaproportsionaalselt suured. Seetõttu ongi oluline riigipoolne
tugi, näiteks Maaelu Edendamise Sihtasutuse näol, tagamaks väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele vajalikus mahus
finantseerimisvahendeid.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenude käive alates 1993. aastast on kokku 217,5 miljonit eurot, millest põllumajandusega
seotud ettevõtetele on laenatud ca 63%.

27,2 26,7 26,6

26,2

29

30,4

31,6
28,9

23,65

22,2

12,15

32

31,51

20,56
19,25
18,10

13,99

4,95

Väga nõutud oli investeerimislaen tootmiseks vajaliku maa ostuks ehk maaostulaen kui ka laen Euroopa Liidu toetuse sildfinantseerimiseks. Maaostulaenu peamisteks klientideks olid just väikese- ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtted,
kelle jaoks maa on peamine tootmisvahend. Sihtasutus väljastas maaostulaenu ajavahemikul 2001 – 2007, laen oli 5-aastase
maksepuhkusega ja 25-aastase maksegraafikuga, kokku anti maaostulaenu 12,1 miljonit eurot. Viimasel ajal on maaostulaenu
vajalikkus uuesti päevakorda tulnud.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Laen hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks.

2006

•

2005

Investeerimislaen mittetulundusühingutele külade taastamiseks ja arendamise finantseerimiseks;

2004

•

2003

Investeerimislaen maa tagatisel;

2002

•

2001

Investeerimislaen tootmiseks vajaliku maa ostuks;

2000

•

1999

Käibekapitalilaen ühistegevuseks;

1998

•

1997

Käibekapitalilaen põllumajandustootjate ühiseks varustus- ja turustustegevuseks;

1996

•

1995

Laen EL toetuse sildfinantseerimiseks;

1994

•

1993

Varasematel aastatel on sihtasutus väljastanud mitmeid erinevaid laenutooteid, mis on tänaseks lõpetatud:

1994. aasta oli ümberstruktureerimise aasta, mistõttu suurenes nõudlus põllumajandustootmisega seotud investeeringute osas. 1998. aasta laenuportfelli langus oli seotud AS Eesti Maapanga ja EVEA Pank AS pankrottidega.
2003. aastal andis sihtasutus välja palju lühiajalisi laenusid kevadtöödeks, 2004. aastal lühiajalisi laene ei jagatud.

Keskmine laenuintress (%)
Average loan interest (%)
5,5
5

5

5,19

5,08 5 4,95
4,90

4,73

Laen Euroopa Liidu toetuse sildfinantseerimiseks oli oluline mittetulundusühingutele, kellel endal puudus vajalik kapital
planeeritud projektide elluviimiseks (toetus laekus reeglina peale projekti lõpetamist). Maaelu Edendamise Sihtasutuse
poolt sildfinantseeritud laenude toel korrastati kõige enam külade seltsimaju ja ühiseid kogunemiskohti (nt külaplatsid).
Sihtasutus andis laenu mittetulundusühingule seniks, kuni mittetulundusühing sai investeeringu toetuse kätte. Sihtasutus
väljastas laenu 2004 – 2009, kokku andis sihtasutus Laen Euroopa Liidu toetuse sildfinantseerimiseks 11,25 miljonit eurot.

4,70
4,29 4,20

3,81 3,90

4,50

4,75

4,55
3,67

3,38

3,15
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Laen vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale - kaasfinantseering vesiviljelusega tegelevatele ettevõtetele, keda krediidivõi finantseerimisasutus on valmis finantseerima osaliselt või piiratud mahus. Laenu väljastab Kalanduse laenufond,
sihtasutus tegeleb laenufondi haldamisega.

1998

•

1997

Otselaen - üksnes LEADER tegevusgruppidele nende tegevuskulude finantseerimiseks. Laenu eesmärk on parandada
mittetulundussektori finantsvahendite kättesaadavust. Laenu ei anta suuremas mahus, kui meetme raames kinnitatud
tegevuskulud.
1996

•

1995

Laen krediidiasutuse vahendusel - äri- ja mittetulundussektorile nii pikaajalisteks kui ka lühiajalisteks investeeringuteks.
Pank laenab ettevõttele sihtasutuse poolt pangale eraldatud sihtotstarbelise raha, mida võib kasutada ainult kindla
laenusaaja rahastamiseks.

1994

•

1993

2013. aastal väljastab sihtasutus järgmiseid laenutooteid:

Esimestel aastatel oli sihtasutuse intress konstantne ja määrati nõukogu poolt korra aastas. Laenamine toimus ainult läbi panga. 2004. aastast hakkas sihtasutus intressi määramisel arvestama Euroopa Keskpanga
refinantseerimismäära. Otselaene hakkas sihtasutus väljastama 2001. aastal. Maaostulaenu intress oli 6-7%.
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TOETUSED
Nõuandeteenistuse koordineerimine
Esimene iseseisev nõuandesüsteem loodi Eestis Talupidajate Keskliidu poolt Juhtimise
Kõrgema Kooli projekti alusel 1991. aastal. Süsteem liitis piirkondlike taluliitude nõuandekeskused. Riiklik nõuandeprogramm käivitati 1995. aastal. Maaelu Edendamise Sihtasutus
koordineerib Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse tööd 2010. aastast.
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus toimib lähtudes nõuandesüsteemist.
Nõuandesüsteemi kuuluvaid põllumehi ja maaettevõtjaid nõustavad konsulendid, maakondlikud nõuandkeskused ja nõuandesüsteemi arendamisega tegelev koordineeriv
keskus.
Nõuandeteenistus ehk koordineeriv keskus tegeleb maaettevõtjate ning põllumeestele
individuaal- ja grupinõustamisteenuse pakkumisega, põllu- ja maamajandusega seotud
koolituste korraldamisega, konsulentide koolitamise ning teabelevi jagamisega.
Nõuandeteenistus on koostöös teadlaste ja konsulentidega töötanud välja nõuandetooteid, mis aitavad maaettevõtjal oma äritegevuse tulemlikkust hinnata ja edasisi tegevusi
planeerida. Nõuandetooted on näiteks labidaproov, alustava põllumajandustootja ABC,
kattetulu arvestused, nõuetele vastavuse auditilehed, mitmekesistamise kalkulaator,
ettevõtte väärtuse hindamine jpm.
Alates 2010. aastast osaleb Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteem Läänemere
äärsete riikide koostööprojektis Baltic Deal. Projekti eelarve Eestis on 0,3 miljonit eurot,
projekt kestab 2010-2013. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Läänemere piirkonna
programmi 2007–2013 vahenditest.
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Läbi aastate on Maaelu Edendamise Sihtasutus maksnud ettevõtjatele mitmeid erinevaid toetusi nii ettevõtete loomiseks kui ka erakorralistest kriisidest tulnud olukordade leevendamiseks (näiteks 2005. aasta jaanuaritorm). Seoses
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) loomisega 2000. aastal, andis sihtasutus ettevõtete toetustega
seotud tegevused PRIAle üle.

Ajavahemikul 1993 – 2012 maksis Maaelu Edendamise
Sihtasutus (tähestikulises järjekorras):
• biomassi ja bioenergia arengukava toetust;
• hektaritoetust;
• hoiu-ja laenuühistute toetust;
• ikaldustoetust;
• infotehnoloogia toetust;
• intressitoetust;
• kapitalitoetust;
• mesilasperede toetust;
• Rapla Dairy pankrotis kannatanud
väiketootjate toetust;
• tagatistasude toetust;
• teabelevi toetust;

Projekti eesmärk on ühelt poolt Läänemere äärsete tootjate ja teadlaste kogemused
kokku koguda ja teisalt saadud teadmised Eesti põllumeestele ja konsulentidele edasi
jagada, vähendades põllumajanduslikust tegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid
keskkonnale nii, et konkurentsivõime ja tootmismahud ei kannataks.

• teavitustoetust MTÜ-dele;

Projektiga teevad koostööd 117 näidistalu Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist,
Taanist ja Poolast, kes oma kogemusi headest põllumajanduspraktikatest teistega jagavad. Eestis välja valitud näidistalude parimateks lahendusteks ja eeskujudeks võib
pidada näiteks muu hulgas täppiviljeluse tehnoloogiat, kus väetusnormide määramisel
lähtutakse GPSi andmetest, mullakaartidest ning tarkvarasüsteemi analüüsidest ning
otsekülvi, kus seeme viiakse ilma künnita mullakamarasse.

• tormikahjude kompenseerimise toetust;

Tegevusperioodil on antud toetusi 25 miljonit eurot,
millest 7 miljonit eurot oli sihtasutuse omatuludest ja 18
miljonit eurot riigieelarvest.
2013. aastal annab Maaelu Edendamise Sihtasutus toetust tagatistasude vähendamisena vähese tähtsusega abi
kaudu või riigiabi kaudu. Aastatel 2007 – 2013 on antud
intressi vähendusena 1,4 miljonit eurot vähese tähtsusega
abi ja 0,7 miljonit eurot riigiabi.
Samuti maksab sihtasutus jätkuvalt (alates 2010. aasast
riigieelarve vahenditest) õppetoetust maamajanduslike
kutsekoolide õpilastele. Sihtasutus on toetust maksnud
2003. aastast ligi 2000-le õpilasele. Toetuse eesmärk on
suunata noori kutseharidust omandama, tagamaks maaettevõtjaile haritud tööjõudu. Toetust on makstud 1,4
miljonit eurot (omavahenditest 1,2 miljonit eurot ja riigieelarve vahenditest 0,2 miljonit eurot). Alates 2013. aastast
maksab sihtasutus igal aastal ühekordset õppetoetust
kahele Eesti Maaülikooli ja/või Tallinna Tehnikaülikool
maamajandusliku õppekava üliõpilasele.

• toetust maamajanduslike kutsekoolide õpilastele;
• toetus Veterinaarmeditsiini Instituudi üliõpilastele;
• ühekordset toetust kahele Eesti Maaülikooli
maamajandusliku õppekava üliõpilasele.
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Samuti tunnustab Maaelu Edendamise Sihtasutus koostöös Põllumajandusministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Sihtasutus Kutsekojaga parimaid maamajanduseriala õpetajaid ja õpilasi.

Aunimetus parim maamajanduseriala õpetaja

MAAELU MAINE
Koostöös Põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Jõudluskontrollikeskuse, Eesti Maaülikooli ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistuga tunnustab Maaelu Edendamise Sihtasutus alates 2000.
aastast tublisid karjakasvatajaid. Algusaastatel tunnustati piimakarjakasvatajaid kahes kategoorias: alla
saja lehmaga kari ja üle saja lehmaga kari. 2006. aastast tunnustab sihtasutus piimakarjakasvatajaid
ühes kategoorias, lisaks valitakse igal aastal parim lihaveisekarjakasvataja.
Aunimetus parim piimakarjakasvataja
2012 Tõnu Post
2011 Maie Mölder
2010 Avo Samarüütel
2009 Avo Kruusla
2008 Andres Tamm
2007 Indrek Klammer
2006 Ahto Vili
2005 Priit Soosalu (21 – 100 lehmaga kari)
2005 Aavo Mölder (üle 100 lehmaga kari)
2004 Jaan Allingu (21 – 100 lehmaga kari)
2004 Artur Kokk (üle 100 lehmaga kari)
2003 Sirje Kornel (21 – 100 lehmaga kari)
2003 Andres Leesmäe (üle 100 lehmaga kari)
2002 Elle Kivistik (21 – 100 lehmaga kari)
2002 Jaak Hinrikus (üle 100 lehmaga kari)
2001 Lea Puur (21 – 100 lehmaga kari)
2001 Hillar Pulk (üle 100 lehmaga kari )
2000 Andres Tamm (21 – 100 lehmaga kari)
2000 Elve Zubkovits (üle 100 lehmaga kari)

2012 Marje Kask (Pärnumaa KHK), Marika Oeselg (Olustvere TMK) eripreemia
2011 Erna Gross (Pärnumaa KHK), Evelin Saarva (Luua MK) eripreemia
2010 Vello Vilu (Järvamaa KHK), Katrin Uurman (Räpina AK) eripreemia
2009 Veiko Belials (Luua MK), Alfred Õunap (Põltsamaa AK) eripreemia
2008 Vilma Tatar (Olustvere TMK)
2007 Miralda Paivel (Olustvere TMK)
2006 Riho Kala (Olustvere TMK)
2005 Taavi Tuulik (Suuremõisa T), Mirja-Mai Urve (Türi TMK)
2004 Aino Mölder (Luua MK), Marika Oeselg (Olustvere TMK)
2001 Riho Kala (Olustvere TMK), Raimo Kiudorf (Räpina AK)

Aunimetus parim maamajanduseriala õpilane
2012 Hendrikko Juhkam (Järvamaa KHK), Raimond Lepiste (Kehtna MTK)
2011 Annes Välk (Luua MK), Madis Liesment (Olustvere TMK)
2010 Sirli Põldaru (Järvamaa KHK), Krista Tõnuri (Olustvere TMK)
2009 Marko Arras (Järvamaa KHK), Ervin Dreiling (Olustvere TMK), Vallan Kind (Põltsamaa AK) eripreemia
2008 Denis Raudsepp (Olustvere TMK), Rivo Fomotškin (Luua MK), Indrek Tapner (Järvamaa KHK) eripreemia
2007 Ivar Laansalu (Olustvere TMK), Kaido Oja (Türi TMK), Kristel Arukask (Luua MK) eripreemia
2006 Matis Kajaste (Olustvere TMK), Raili Laas (Luua MK)
2005 Lisanne Lepind (Türi TMK), Tõnis Unt (Olustvere TMK)
2004 Reimo Ilves (Türi TMK), Dmitri Veski (Räpina AK)
2001 Moonika Raudsepp (Suuremõisa T), Kaja Piirfeldt (Türi TMK)

Aunimetus parim lihaveisekarjakasvataja
2012 Aldo Vaan
2011 Kalmer Visnapuu
2010 Margus Keldo
2009 Meelis Marmor
2008 Andrus Sepp
2007 Arne Tamm
2006 Leino Vessart
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2012 AASTA KOKKUVÕTE
2012. aastal sõlmis Maaelu Edendamise Sihtasutus
302 tagatislepingut tagamiskohustusega 28,5 miljonit eurot. Tagamislepingud võimaldasid ettevõtjail
saada krediidiasutustelt laenu 47,7 miljonit eurot.
Tagatise keskmine suurus 2012. aastal oli 94,7 tuhat
eurot, tõustes aastaga 0,3%. Tagatise osakaal laenust oli keskmiselt 59,7%. Tagatisportfell seisuga
31.12.2012 oli 41,9 miljonit eurot.

Tulemiaruanne | (eurodes)
2012

2011

Annetused ja toetused

661 360

710 198

Netotulu finantsinvesteeringutelt

889 157

1 360 853

1 381 689

1 129 458

123 612

64 930

3 055 818

3 265 439

-661 360

-710 198

-1 508 920

-2 075 154

-378 747

-336 612

-12 049

-10 271

-106 099

-26 919

-2 667 175

-3 159 154

Põhitegevuse tulem

388 643

106 285

Aruandeaasta tulem

388 643

106 285

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud

2012. aastal laenas sihtasutus 14 kliendile 5,5 miljonit eurot. Peamine laenutoode oli laen krediidi- ja
finantseerimisasutuse vahendusel. Pankade kaudu
laenati 99% laenu kogumahust.
2012. aastal andis sihtasutus 250-le maamajandusliku kutseõppeasutuse õpilasele õppetoetust kokku
94 tuhat eurot, Eesti Maaülikooli maamajanduslike
õppekavade kahele üliõpilasele ühekordset toetust
1265 eurot, tunnustas parimaid maamajanduseriala
õpilasi ja parimat õpetajat ning andis välja parima
piima- ja lihaveisekarjakasvataja aunimetused.
Eesti põllu-ja maamajanduse nõuandesüsteemi tegevusi (tasuta nõuanne põllumajandustootjatele, koolituste ja infopäevade korraldamine nii konsulentidele
kui ka põllumajandustootjatele, konsulentide praktika ja alustavate konsulentide tegevuse toetamine
jne) rahastati riigieelarvest 546 892 euroga, sealhulgas riigi- ja teadusinformatsiooni levitamist 157 032
euroga ja põllumajandustootjate tasuta nõustamist
70 080 euroga. Projekti Baltic Deal raames korraldati õppereise tootjatele ja konsulentidele, infopäevi
taludes, konverents Veefoorum 2012, samuti osaleti
rahvusvahelistel koosolekutel ja konverentsidel ning
viidi näidistaludes läbi erinevaid analüüse.
2012. aastal jõudis lõppfaasi kalandussektori ettevõtjate jaoks uute toetusmeetmete väljatöötamine.
Sihtasutus sõlmis 2012. aastal Põllumajandusministeeriumiga lepingu, mille alusel ministeerium andis
sihtasutusele täitmiseks soodustava majandushalduse ülesande, mis seisneb finantskorraldusvahendite
rakendamises Eesti kalandussektoris.
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Maaelu Edendamise Sihtasutus lööb aktiivselt kaasa Eesti maaelu arengukava järgmise programmperioodi ettevalmistamisel, et rakendada finantsinstrumente maapiirkonnas asuvate ettevõtete finantseerimiseks. Finantsinstrumentideks
saavad olema tänase garantii kõrval veel laen Maaelu Edendamise Sihtasutusest investeeringute kaasfinantseerimiseks
ja investeeringud omakapitali.
Aastal 2014 on sihtasutuse tegevuskoht plaanis üle viia Viljandisse, kus praegu rekonstrueerime ajaloolist hoonet oma
tulevaseks kontoriks.

Bilanss | (eurodes)
31.12.2012

31.12.2011

16 328 299

8 583 265

Finantsinvesteeringud

327 500

955 000

Nõuded ja ettemaksed

5 948 447

7 838 812

22 604 246

17 377 077

23 589 460

24 246 328

228 720

29 233

Kokku põhivara

23 818 180

24 275 561

Kokku varad

46 422 426

41 652 638

72 875

842 564

Eraldised

2 402 649

1 227 315

Kokku lühiajalised kohustused

2 475 524

2 069 879

Võlad ja ettemaksed

4 000 000

0

Eraldised

2 941 453

2 965 953

Kokku pikaajalised kohustused

6 941 453

2 965 953

Kokku kohustused

9 416 977

5 035 832

33 206 971

33 206 971

3 409 835

3 303 550

388 643

106 285

Kokku netovara

37 005 449

36 616 806

Kokku kohustused ja netovara

46 422 426

41 652 638

Varad
Käibevara
Raha

Kokku käibevara
Põhivara
Nõuded ja ettemaksed
Materiaalne põhivara

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised kohustused

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
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STRUKTUUR JA PERSONAL
asutajaõiguste teostaja
põllumajandusminister

nõukogu
7-15 liiget
krediidikomitee
kuni 5 liiget

klienditeenindus

teabe- ja arendusteenistus

juhatus
kuni 3 liiget

juriidiline teenistus

Juhatus aastal 2013
Raul Rosenberg
Andres Vinni
Madis Reinup
Töötajad augustis aastal 2013
Aila Vaher
Andres Toomet
Ann-Riin Ridbeck
Ardo Nõmm
Enn Tiitus
Eve Palloson /lapsehoolduspuhkusel/
Heidi Öövel
Helen-Liis Ridbeck
Kadri Surva
Katri Kuusk
Lemmi Maasik
Liina Härma
Melita Laaneser
Meriliis Liiv
Piret Sõmer
Triin Luksepp
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haldusteenistus

raamatupidamine ja
finantsteenistus

nõuandeteenistuse
koordineeriv keskus

Nõukogu liikmed 2013
Andre Sepp
Ants Noot
Kalle Hamburg
Lauri Luik
Lemmi Oro
Mait Klaassen
Meelis Mälberg
Richard Tomingas
Rein Aidma
Sirje Potisepp
Taimo Staalfeldt
Toivo Jürgenson
Viktor Sartakov
Villu Karu
Nõukogu esimehed läbi aegade
Jaan Leetsaar
Enn Pant
Ilmar Mändmets
Andres Varik
Ivari Padar
Toomas Kevvai
Toivo Asmer
Jaan Õunapuu
Vallo Reimaa
Toivo Jürgenson

Taga vasakult: Madis Reinup, Lemmi Maasik, Raul Rosenberg, Andres Vinni, Aila Vaher, Helen-Liis Ridbeck, Ardo Nõmm
Ees vasakult: Enn Tiitus, Piret Sõmer, Kadri Surva, Meriliis Liiv, Heidi Öövel, Triin Luksepp, Melita Laaneser, Andres Toomet
Pildilt puuduvad: Katri Kuusk, Liina Härma, Ann-Riin Ridbeck, Eve Palloson
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english summary
Tagatised

ENGLISH SUMMARY
About Estonia
Area of Estonia 45 227 km2
Population 1.29 million (68% lives in cities)
Capital Tallinn (419 830 residents)
Average annual air temperature +5.6 °C,
January –3.7 °C, July +17.9 °C
GDP in current prices 17 billion euros
GDP of agriculture, forestry and fishing
in current prices 541 million euros
Agricultural land in use 940 930 ha
Number of households 19 460 (incl.
17 787 self-employed farmers)
246 000 cows
375 100 pigs
4.7% of employed working age people (29
thousand people) work in the field of agriculture,
forestry or fishing. They enable to feed:
- plant production, animal husbandry 3.3 %
- forestry 1.2 %
- fishing and aquaculture 0.2 %

26

www.stat.ee (2010-2012)

Rural Development Foundation
On 19th July 1993 the government ruled to create the
Agriculture and Rural Life Crediting Fund with the capital of 8 million euros (125 million Estonian kroons). The
goal of the fund was financing the processing of agricultural production and products with long-term and lowpercentage credits. 20 years of operation have seen the
property reform, bankruptcy of several banks, the crisis
of the Russian market and joining the European Union
and the Euro zone. During all those years, the Foundation
has had the role of both the financier of rural life and the
necessary buffer in economy during crises.
Rural Development Foundation is a financial institution of
the state, the Foundation is a self-supporting legal person
in private law and as of the moment of uniting, no state
budget funds have been granted to increase foundation
capital. Loans and guarantees offered by the Foundation
are not related to state budget appropriations.
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Guarantees
A guarantee is a surety, which the Rural Development
Foundation issues for the debt obligation of an entrepreneur (loan, leasing, etc.). An entrepreneur may have
several reasons which prevent it from receiving a loan
from a bank. Substantial problems may include an insufficient amount of collateral property or that it is more
difficult for a starting entrepreneur to win the trust of a
bank, also moving into a new field of activity or lack of
prior loan experience.
Between the years 1997 and 2012 the Foundation has entered into 2,546 guarantee contracts with the obligation
of providing guarantees in 177.5 million euros. Guarantee
contracts allowed entrepreneurs to receive 321.3 million
euros in loans from credit institutions. The average size of
guarantee is 69.7 thousand euros per contract. The proportion of guarantee from the loan is an average of 55%.
There are 387 companies in today’s portfolio with 3,208
people employed in them (as of June 2013). The guarantee
portfolio was 41.9 million euros as of the 31st December
2012.

Loans
The Foundation has granted loans to companies in the
fields of agricultural and rural life since 1993. The main
clients are small and medium-sized companies. They are
also the significant factor in economic development of the
rural areas. However, the experience of many countries
indicates that even if the banking sector and financial
markets have developed well, the discrepancies of the
market occur specifically in financing small companies.
Those often have difficulties getting capital or loans and
they themselves can only offer limited guarantees. They
also often require small additional capital and transaction fees related to its issuing are disproportionally high
for the bank compared to the loan amount. This is why
state support is important, for example via the Foundation, to ensure financial means for small and medium-size
companies in the necessary extent.

Direct loan – only for LEADER activity groups to finance
their operating costs. The aim of the loan is to improve
the availability of financial means for the non-profit sector;
Loan for entrepreneurs active in aquaculture – co-financing for companies active in aquaculture whom a credit
or financing institution is ready to finance in part or to a
limited extent. Loan is issued by the Fishing loan fund.
The Foundation manages the loan fund.

Tagatised

Coordinating advisory service
The first independent consulting system in Estonia was
formed by the Central Association of Farmers on the basis
of a project by the Higher Education School of Management in 1991. The system joined consulting centres of regional farm associations. The state consulting programme
was initiated in 1995. Rural Development Foundation
coordinates the work of Estonian agriculture and rural
economic consulting service since 2010.
Farmers and rural entrepreneurs belonging to the Estonian rural advisory service are consulted by agricultural
advisers, county advisory centers and the coordinating
center for developing the consulting service. The advisory service consults rural entrepreneurs and farmers
individually and in groups, organizes trainings related to
agriculture and rural economy, trainings for agricultural
advisers, offers paid services and distributes information.
As of 2010, the Estonian rural advisory service participates
in the cooperation project Baltic Deal for countries surrounding the Baltic Sea. The project’s budget in Estonia
is 0.3 million euros, the project lasts from 2010 to 2013.
The project is funded within the means of the European
Union Baltic Sea region programme 2007-2013.
The goal of the project is to collect the experience of
producers and scientists around the Baltic Sea and share
this knowledge with Estonian farmers and agricultural
advisers, decreasing negative influences of agricultural
operations on the environment without offering negative
competitiveness and production volumes.

The turnover of loans by the Foundation is a total of 217.5
million euros since 1993.
In 2013, the Foundation issues the following loan products:
Loan mediated by a credit institution – for the business
and non-profit sector for both long-term and short-term
investments. The bank lends money lent to the bank by
the foundation for specific purposes and can only be used
to fund a specific borrower;
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Balance sheet (euros)

Statement of financial performance (euros)
31.12.2012

Current assets

Donations and grants received

661 360

710 198

Net income from financial
investments

889 157

1 360 853

1 381 689

1 129 458

123 612

64 930

3 055 818

3 265 439

-661 360

-710 198

-1 508 920

-2 075 154

-378 747

-336 612

-12 049

-10 271

Other expenses

-106 099

-26 919

Total expenses

-2 667 175

-3 159 154

Surplus from the
operating activities

388 643

106 285

Surplus for the period

388 643

106 285

Receivables and prepayments

The Foundation has divided several different grants to
enterprisers through the years, for creating a company
as well as for overcoming crises. Due to the creation of
the Estonian Agricultural Registers and Information Board
(ARIB) in 2000, the Foundation transferred activities related to subsidies to companies to ARIB. During the activity
period, aid was granted in the total amount of 25 million
euros, 7 million euros of which was from the foundation’s
own assets and 18 million euros from the state budget.

In 2012, the Foundation concluded 302 guarantee contracts in the total amount of 28.5 million euros. Guarantee
contracts enabled enterprisers to receive loans from credit
institutions in sum of 47.7 million euros. The average size
of guarantee was 94.7 thousand euros in 2012, increasing
by 0.3% over the year. The proportion of guarantee from
the loan was on average 59.7%. The guarantee portfolio
was 41.9 million euros as of 31st December 2012. In 2012,
the Foundation lent 5.5 million euros to 14 clients. The
main loan product was loan mediated by a credit and
financial institution. 99% of total volume of loans were
lent via banks.

The Foundation also continues (since 2010 from the state
budget) to pay allowance to students of rural economy
specialties of vocational professional schools The Foundation has been paying the student allowance since 2003.
The goal of the allowance is to direct young people to
obtain vocational education to provide educated labor for
rural enterprises. Student allowance has been granted in
the sum of 1.4 million euros (1,2 million euros from own
funds and 0,2 million euros from state money) to a total
of nearly 2000 students.

Image of rural life
In cooperation with the Ministry of Agriculture, Veterinary
and Food Board, Estonian Animal Recording Centre, Estonian University of Life Sciences and the Animal Breeders
Association of Estonia the Rural Development Foundation
acknowledges the best cattle farmers since the year 2000.
During first years, dairy farmers were recognized in two
categories: cattle with under a hundred cows and cattle
with over a hundred cows. Since 2006 dairy farmers in
one category and in addition the best beef cattle farmer
is elected.
The Rural Development Foundation also recognizes best
teachers and students of the specialty of rural economy
in cooperation with the Ministry of Agriculture, Estonian
Chamber of Agriculture and Commerce and the Estonian
Qualifications Authority.
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In 2012, the foundation granted a total of 94 thousand
euros for education allowance to 250 students of rural
economy vocational education institutions, one-time aid
of 1265 euros to two students of rural economy curricula
of the Estonian University of Life Sciences, recognized
the best students and the best teacher of the specialty
of rural economy, and granted the honorary titles of the
best dairy and beef cattle farmer.
The activities of the Estonian rural advisory service (free
consulting for agricultural producers, organizing trainings
and information days for both agricultural advisers and
agricultural producers, internship for agricultural advisers and supporting the activity of starting advisers, etc.)
were funded with 546,892 euros from the state budget,
including the distribution of state and scientific information for 157,032 euros and free consultation of agricultural
producers to 79,080 euros. In the framework of the project
Baltic Deal in 2012 study trips for producers and agricultural advisers, information days in demonstration farms
and the conference Water Forum 2012 were organized.
People also participated in international meetings and
conferences, and various analyses were conducted in
demofarms.
In 2012, the development of new tools of support for
entrepreneurs in the fishing sector reached its final stage.
The Foundation concluded a contract with the Ministry
of Agriculture in 2012. Ministry obliged the Foundation
the task of applying financial management means in the
Estonian fishing sector.

2011

Revenue

Financial investments

Summary of the year 2012

2012

Assets

Cash

Grants

31.12.2011

Total current assets

16 328 299

8 583 265

327 500

955 000

Tagatised

5 948 447
22 604 246

7 838 812

17 377 077

23 589 460

24 246 328

228 720

29 233

Total non-current assets

23 818 180

24 275 561

Total assets

46 422 426

41 652 638

Tangible assets

Expenses
Donations and grants allocated
Miscellaneous operating expenses
Personnel expenses
Depreciation expense
and impairment loss

Liabilities and net assets
Liabilities
Current liabilities
Payables and prepayments

Other income

Total Revenue

Non-current assets
Receivables and prepayments

Business income

72 875

842 564

Provisions

2 402 649

1 227 315

Total current liabilities

2 475 524

2 069 879

Payables and prepayments

4 000 000

0

Provisioms

2 941 453

2 965 953

Structure and personnel

Total non-current liabilities

6 941 453

2 965 953

Total liabilities

9 416 977

5 035 832

33 206 971

33 206 971

In august 2013 there are
3 members in management board
Mr. Raul Rosenberg
Mr. Andres Vinni
Mr. Madis Reinup

3 409 835

3 303 550

388 643

106 285

Total net assets

37 005 449

36 616 806

Total liabilities
and net assets

46 422 426

41 652 638

Non-current liabilities

Net assets
Capital of the Foundation
Accumulated surpluses
for prior periods
Surplus for the period

15 workers and 14 members of supervisory board

Minister of Agriculture

supervisory board
7-15 members

credit comittee
5 members

customer service

development and
information service

management
board 3 members

legal service

secretary

accounting
and financial service

advisory service
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