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Eesti Rohelise Liikumise 2014. aasta tegevusaruanne

Sissejuhatus

ERL on keskkonnakaitsega tegelev mittetulunduslik organisatsioon, mil le eesm€irk on
parandada Eesti keskkonnaolukorda ja suunata meie Uhiskonda rohelisele jaitkusuutl ikule
m6ttevi isi le. ERL on mittepoli i t i l ine l i ikmeorganisatsioon, mil le tegevus on vi imastel aastatel
keskendunud peamiselt keskkonnateadlikkuse tdstmisele. Olul isemate valdkondadena v6ib
vdlja tuua Lddnemere kaitse, tarbi jateadlikkuse kujundamise, elurikkuse sdil i tamine, mahetoidu
ja kohaliku p6llumajanduse propageerimine, energeetika ja kl i ima, sddstva planeerimise ja
transpordi ning maailmahariduse ja arengukoostdo.

ERL juhindub oma tegevuses Eesti Vabari igi seadustest ning 6igusaktidest, organisatsiooni
p6hikirjast ning eetilise tegevuse p6him6tetest. Tunnustame Eesti MittetulundusUhingute ja
Sihtasutuste Liidu liikmete 2002. a vastu v6etud VabaUhenduste Eetikakoodeksit.

MTU Eesti Roheline Liikumine (ERL) 2014. aruandeaasta tegevustel oli kaks fookust:
1) Vdljapoole suunatud tegevus - projektid, koost66 katusorganisatsioonidega, liikme6htute

korraldamine;
2) Sisemine areng - organisatsiooni hetkeolukorra analUUs ja sel le p6hjal ERL| arengukava

koostamine. Arengukava koostamine algatati eesmdrgiga tdpsemalt ldibi m6elda kellele
ja mil leks ERL vajal ik on, et kaasajastada ERL missioon ja visioon ning paika panna
konkreetsed eesmdrgid ja tegevuskava, mis on suunatud missiooni el luvi imisele.

Juhtimine ja personal

Kuna ERLi Uldkoosolek ja juhatuse valimine jaab majandusaasta sisse, v6ib sama
aruandlusaasta jooksul olla tegev mitu erinevat juhatuse koosseisu. 2Q14. aasta Uldkoosolekul
juhatuse koosseis muutus. 1. jaanuarist kuni 3. maini 2014 ol id juhatuse koosseisus Maris
Aleksasin, Meri l i is Kotkas ja Marje Ruisu. 3. mail 2O14 vali t i  uus juhatus koosseisus Meri l i is
Kotkas, Marje Ruisu ja Peeter Vissak. Kummalegi juhatuse koosseisule juhatuse tods
osalemise eest vdljamakseid ei tehtud.

2014. aasta oli todtajate keskmine arv 5, Uks nendest tdistd6ajaga ja Ulejdrdnud projektipdhised.
Lisaks on ERL| t66s osalenud hulk vabatahtl ikke, kel le tOotunnid on olnud olul iseks panuseks
mitmete projektide omafinantseeringu katmisel. Vabatahtlike panust ja ERL| pingutusi nende
kaasamisel on kaisitletud eraldi peatUkis.

ERL-; tegevus- ja personalikulud kaeti projektip6hiselt. Ulevaate leiate tegevusaruande l6ppu
I isatud 20 1 4. aasta sihtfinatseerimise tabelist.

Jaanuarist mai l6puni ol i  ERLis ametis tegevjuht ning Bankwatchi t66taja Siir i  Li iva. Juulist kuni

novembri keskpaigani tditis ERL| asjaajaja rolli Marje Ruisu ning alates novembri keskpaigast

Birgit Arujde. Kommunikatsioonit66tajana oli aprillist kuni augusti lOpuni ametis Annette Tilk.



Projektid ja tegevused 2014. aastal

1 . Keskkonnapol iiti ka kujundamisprotsessis osalemisega seotud tegevused

Eesti keskkonnapoliitikat saab ERL k6ige rohkem m6jutada Eesti KeskkonnaUhenduste Koja
(EKO) Uhisalgatuste kaudu. Selle kohta leiate rohkem infot peatUkist .ERLi koostoo- v6rgustikud
Eestis".

2. Keskkonnateadlikkuse t6stmisele suunatud tegevused

o Proiekt: "Roheline Telk keskkonnateadlikkuse edendaiana"
Teema: Keskkonnakaitse ja s€idstva tarbimise teemat tutvustav kampaaniatelk.
Projektit6otajad: Marje Ruisu (projektijuht), Eva Sikemiie (tegevtoimetaja), Meriliis Kotkas
(t66tubade koordinaator, Rddgu toimetaja), Anneken Hints (vabatahtlike koordinaator)
Kestus: 01 .09.2013 - 31 . '1 2.2014
Rahastus: Keskonnnainvesteeringute Keskus
Kirjeldus: Telk tutvustab erinevaid keskkonnaprobleeme ning nende lahendamisv6imalusi meie
igapdevaelus. Rohelise Telgi eesmdrgiks on ka tutvustada ERL| tegevusi ning uusi inimesi meie
tegevusest huvituma panna. Laiem eesmiirk on tdsta Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkust,
panna inimesi mdtlema keskkonnaprobleemidele, ideaalis muuta nende kditumist ja
maailmavaadet keskkonnasdbralikumaks. Kesksel kohal on suhtlemine telki kUlastavate
inimestega, mis toimub ldbi nii teoreetiliste teadmiste jagamiste kui ka praktiliste t66tubade
lt ibivi imise. 2013 - 2014 toimus kokku 17 Rohelise Telgi Uritust. 2014. aastal kUlastasime
nditeks Seto Folki, Arvamusfestivali, Teadlaste Ood, Roheliste Rattaretke ning mitmeid koole.
Projekti raames ilmus kaks ERL| ajalehte Riidk. Plaanisime projekti tegevusi jdtkata ka 2015.
aastal, kuid kahjuks ei saanud projekt KIK-ilt rahastust, mist6ttu jdtkatakse tegevusi
vabatahtl ikus korras.

o Uritus: Rohelise Tee Ohtu
Teema: kord kuus toimuv vestlus6htu looduses6pradele ja keskkonnaaktivistidele
Eestvedajad: Meriliis Kotkas, Kadri Tdnnisson
Kestus: rahvusvahelise formaadi Green Drinks eeskujul Tartus alates 2011 . aastast
Rahastus: 2Q14. aastal rahastus puudus, tegutseti vabatahtliku algatusena
Kirjeldus: Jiitkati 2012. aasta septembris alustatud Rohelise Tee Ohtute korraldamisega.2014.
aaitat toimus 4 Rohlise Tee Ohtut, mis toimusid hostel is Looming. Loengu6htute teemad

vali takse kas vastavalt aktuaalsusele v6i on selleks m6ni p6nev, Uldhariv keskkonnateema.

ERL; liikmete ja vabatahilike jaoks on see Uhtlasti vOimalus tutvuda teiste ERLiga seotud

inimestega.
0T.AZ.ZAa4- Kas- nr*ngul-q*cst** *itab kol*rnndx rnaslrn* Fr"i.l$ip-roh-l-es-$'l-* l*h$ndi$dn?

Fiasgh$-a$g$*Glaoss 
r *etis*et26.03.2014-F*sti tsi ldidenr$!utoidir isi*mah*Pfl l i t- i tnajandusc -

21.09.2014 Tr"rjuk*s ilnr Shk mida **elst* $qlilm;Iffi*ut-$**st
24.10.2014 Sri Lanka loodus ja inimesed
Rohkem infot:
r:ttpsrw s$hk{19$iffA${$S$$$"

o Kampaania: Teadlik p6lvkond (Generation Awake)
Eestvedaja: Annette Tilk



Aeg: aprill - mai 2014
ERL osales partnerina Euroopa Komisjoni poolt juba mitu aastat ltibiviidavas kampaanias

,,Teadlik p6lvkond". Kampaania eesmdrk oli t6sta tarbijate teadlikkust sellest, millises seoses on
nende tarbimisharjumused ja loodusressursside piiratus.
Kampaanias keskenduti sellele, kuidas ressursside mittesddstev kasutamine m6jutab
keskkonda, majandust, Uhiskonda ja inimesi ning toodi i lmekaid nditeid sel le kohta, missugust
kasu on vOimalik saada si is, kui me kditume sddstvamalt.
Kampaania partnerina juhtisime oma Facebooki lehel iganddalaselt t i ihelepanu Uhele
kampaania luubi al l  olevale teemale ning jagasime sellega seonduvaid sddstva tarbimise
n6uandeid.
Kampaania kodu|eht:_hl1U"#wuuw.g*neratioIaw pl

o Kampaania. Kl i ima- ia enerqiapoli i t ika sotsiaalkampaania
Eestvedaja; Siiri Liiva
Aeg:  apr i l l  -  mai2014
Eesti Taastuvenergia Koda ja Eesti Roheline Li ikumine koostods Euroopa kodanikuUhiskonna
organisatsioonidega vi isid kuni Euroopa Parlamendi val imisteni mais 2014 l i ibi kl i ima- ja
energiapoli i t ika sotsiaalkampaaniat. Kampaania eesmdrk ol i  p66rata tdhelepanu EL-i ja
l i ikmesri ikide energiajulgeolekule ja -s6ltumatusele ning sellele sel lele, et kohalikud puhtad
kutused aitavad vihendada kulutusija s6ltuvust vdlistest energiaallikatest.
Loe ldhemalt. }}t1$.:l/www.tSa$tur,**erge*tiKa.e_*l-**jjllS4l*n*rSl*j$iS*nleku*tas"arnis*ks-tu].eb:
kasutad*-b-o_helikke-pU htai*t-*neigi_Aa-tlik*id/

3. Lddnemerega seotud tegevused

o Proiekt: "Jdqede vaatlus /RIVERWATCH "
Valgevene roheliste juhtimisel toimub rahvusvaheline projekt, mil le eesmdrgiks on Lddnemere
valgala r i ikide keskkonnaorganisatsioonide omavahelise suhtluse ja koost66 arendamine ja

sisuks suurfarmide ligiduses asuvate veekogude v6imaliku ldmmastikureostuse s6ltumatu
kontrol l .  NUUd on plaanis projekti  tegevusi laiendada ka Eestisse. Meri l i is Kotkas osales 2014.
aasta oktoobris projekti sissejuhataval seminaril Valgevenes. Jdgede seire projekti on lubanud
eest vedada Urmas Sepp.Arvatavasti peaks projekt hoo sisse saama 2015. aasta suvel,
praeguseks on dra tolgitud proovide v6tmise t6ojuhend. Plaanime ERLis luua vabatahtl ike
v6rgustiku, kes enda kodu liihedal asuvate j6gede puhtust kontrolliksid.

o Konverents Sddstva Eesti Foorum
2g.oktoobril 2014 osales ERLi estndaja Maret Merisaar SEIT poolt korraldatud Sddstva Eesti

Foorumil, mil le teemaks ol i  meremajanduse olukord. Sealtddeti,  et meremajanduse arendamine

toimub ki l lustunult ja i lma selge juhtimiseta, mist6ttu pole vdl istatud inim- ja rahaliste ressursside

raiskamine ja mereokosusteemi seisundi jiitkuv halvenemine.

4. ERL| organisatoorsele arengule suunatud tegevused

o Projekt: "ERLi sotsiaalse ettev6tluse driplaani loomine" . .
Teema: Sotsiaal se ettev6tl usega al ustamiseks dri pl aan i ki rj utami ne

Projektijuht: Marje Ruisu
Projekti assistent: Merli JUrisoo
Kestus: 01.01.2014 - 30.04.2014



Rahastus: KodanikuUhiskonna Sihtkapital
Projekti raames osalesid projekti tootajad sotsiaalse ettevOtluse koolitusel, mille tulemusena
kirjutati driplaan. Ariplaani teemaks oli veebikeskkonna loomine, mis Uhendaks mahetootjad ja -
kaupmehed mahetoidu tarbi jatega. Ariplaani el luvi imise osas peeti ldbirddkimisi
P6llumajandusministeeriumi ning mahetoidu propageerimisega tegelevate kodaniku- uhenduste
esindajatega. Paraku ei olnud me plaani el luvi imise osas pdris Uhistel seisukohtadel ning
projekti eestvedajatel polnud ka enam piisavalt entusiasmi asjaga edasi tegeleda, mist6ttu
driplaani el luvi imise rahastamiseks KUSK-i le taotlust ei esitatud.

o Projekt: "ERL| arenquhUpe"
Teema: uue kodulehe loomine, arengukava koostamine ning l i ikmeskonnast Ulevaate saamine
Projektijuht: Kadri T6nnisson
Kestus:  01.04.2014 -  31.03.2015
Rahastus: KodanikuUhiskonna Sihtkapital
Eesti Rohelise Li ikumise Arenguhuppe projekti  kdigus kdigus uuendati vabatahtl ike abiga
li ikmenimekir ja, mil le kdigus tuvastati  l i ikmed, kes ei ole enam l i ikmelisusest huvitatud ning
kustutati suur osa passiivsest liikmeskonnast. NUUd saab organisatsioon keskenduda
huvitatumate l i ikmete vajadustele ja soovidele. Tublide vabatahtl ike ndol on suurenenud
liikmeskond ning tegevusse on kaasatud rohkem aktiivseid inimesi.
Uhet<s projekti eesmdrgiks oli luua Rohelise Liikumise uus koduleht-Vglvw*{$Sq!11lg-Se. See
valmis koosto6s OU Greatoniga septembris 2014. Kolmanda tegevusena v6ib vdlja tuua 2014
aasta jooksul peetud koosolekud ja seminarid. Li ikmeid on kutsutud seoses ArenguhUppega
osalema mitmetel aruteludel. Nendest v6tt is osa Usna vdhe l i ikmeid ja Uhe pidime lausa
tUhrstama, kuna ei olnud Uhtegi registreerinut. Arenguseminatid toimusid 04.05.2014 Tartus,
14.09.2014 Rakveres, 25.10.2014 Tartus, 22.11.2014 Tallinnas. ArenguhUppe projekti

tegevused j i i tkusid kuni 31. mdrts 2015.

Koosto6suhted

1. ERL| koostoovOrgustik Eestis

o Eesti KeskkonnaUhenduste Koda (EKO)
E s t i k . 2 0 1 4 . a a s t a | o s a | e s K e s k k o n n a U h e n d u s t e K o j a
koosolekutel ja oli ERLi poolseks kontaktisikuks juhatuse liige Meriliis Kotkas.
2014. aastj oli KeskkonnaUhenduste Koja jaoks kUllaltki tegus. Uueks eesistuja-

organisatsiooniks valiti Balti Keskkonnafoorum, EKO tood hakkas hakkas koordineerima Kai

Kle in.
Uue aasta alguses valiti Uhiselt viilja 2013. aasta parim keskkonnategu ja -kirves. Parimaks

keskkonnateoks valiti Tartu ja Parnu linnavalitsuste initsiatiivil rajatud keskkonnahartduse

keskused. Keskkonnakirves anti minkide kasvatajatele ja Eesti Karusloomakasvatalate

AretusUhingu tegevusele.
Lisaks saadeti vatla trutgatiselt Uhiskirju, ettepanekuid ja kommentaare jdrgnevatel teemadel:

o Auvere 6litehase laienduse detaiplaneeringu keskkonnam6ju strateegilise hindamine

(KSH);
o EL 2030 kl i ima- ja energiaraamistik;
o Kyoto rakendamise toetus;
o Rail Balt icu Uhiskir i  pressi le ja RB to6rUhmale;
o Bioloogil ise mitmekesisuse konventsiooni aruanne;
oENMAK2030+keskkonnam6just rateegi l isehindamiseprogrammiee|n6u;



. KMH eksperdi litsentseerimise korra muutus;
o Energiamajanduse arengukava ja KSH metsade raiemahtude kohta;
o Keskkonnatasudet6us;
o Maap6ue Seadus;
o Okoloogil isedfookusalad;
o Uue p6levkivi kasutamise kava KSH aruanne.

Lisaks tel l i t i  Keskkonna6iguse Keskuselt analUUs poollooduslike koosluste hooldamise
korralduse kohta r i igimaadelja enne Riigikogu valimisi saadeti laial i  EKO poli i t ikasoovitused.
ERL kaebas paar aastat tagasi koos teiste EKO liikmetega kohtusse Keskkonnaameti otsuse
anda Nuck6 mingifarmile tegevusluba. Keskkonnaorganisatsioon esindas kohtus Keskkonna
Oiguse Keskus (KOK ). Probleem oli selles, et Keskkonnaamet ei algatanud keskkonnam6jude
ja Natura hindamist, kuna ei pidanud mingifarmi rajamist olul ise keskkonnam6juga tegevuseks.
Kohtuistung leidis aset 2O14. aasta suvel, kahjuks jiiid keskkonnUhendused mingifarmi omaniku
ees kaotajaks ja pidid kandma kohtukulud. KOK esitas kUll kohtule kohtukulude hUvitamise
taotluse, kui seda ei rahuldatud.
ERList kuulus EKO t6drUhmadesse 2014. aastaljuhatuse liige Meriliis Kotkas, kes osales Kaja
Petersoni asendusli ikmena Keskkonnaministeeriumi poolt moodustatud loodusliku
mitmekesisuse todrUhma toos.

2. ERLi koostoov6rgustikud vdlismaal

o Koosto6v6rqustik: Friends of the Earth International (FoEl) ia Friends of the Earth Europe
(FoEE)
Koost66 eesmdrk: jagada olulist keskkonnakaitsealast oskusteavet ning koordineerida pingutusi
Ulemaailmsete ja Ule-Euroopaliste keskkonnaprobleemide lahendamisel

ERLi osalus: l i ige alates 1990 aastast. 2014. aastal osales kommunikatsioonit6otajate
kohtumisel Marje Ruisu, Euroopa ja Ulemaailmsel Uldkoosolekul ning ressursisddstu ja

elurikkuse teemalistel koosolekutel Meriliis Kotkas, projektirahastuste kohtumisel Kadri
T6nnisson, elurikkuse koosolekul Peeter Vissak.

Koosto<iprojektid:
o 2014. aastal osales ERL vdrgustiku l i ikmena Euroopa Komisjoni DEAR taotlusvoorus

projektiga "school of Sustainabil i ty", mis 2015. aasta jaanuaris sai posit i ivse

rahastusotsuse. Projekti tegevused algavad 20'15. aasta aprillis.
o 2014. aastal hakkasime FoEE l i ikmena planeerima TTIP vastase kampaania

korraldamist Eestis 2015. aastal. Kampaania rahastamiseks esitasime FoEE-le taotluse,

mis sai positiivse otsuse 2015. aasta jaanuaris'

o ERL osales ka Lighthouse Foundationi projekti taotluses, mil le tulemused selguvad 2015.

aasta suvel. Projekti loomise koosolekul Saksamaal osales Meriliis Kotkas, projekti arendas

edasi peeter Vissak ,,Buy Back the Baltic!". Projekti eesmdrgiks on ltibi .keskkonnas6braliku
kalanduse L€idnemere oiukorda parandada, tekitada koost66v6rgustik ning tagada tarbijale

ligiptids kohalikule kalale. Projekt on hetkel arendamisfaasis ja otsitakse rahastajaid.



Koost6o eesmdrk: koostdoprojektid Lddrnemere keskkonnaseisundi kaitseks ja parandamiseks
Lddnemere vesikonda jddvate riikide majandustegevuse, seadusandluse ning avalikkuse
teadlikkuse m6jutamise kaudu
ERLI osalus: l i ige aastast 1990.
Puhta Lddnemere Uhenduse (www.ccb.se) tegevusteks aastal 2014 Euroopa Komisjon toetust
ei eraldanud, mist6ttu l i ikmesorganisatsioonidele ei olnud v6imalik tavapdrases mahus
projektirahasid eraldada. Olulisi teateid organisatsioonide vahel vahetati meili teel. Toimus
lobbytoos6it Europarlamendi saadikute juurde kalanduse ja merenduse fondi teemalise
hiidletuse mdjutamiseks. Levitati CCB trUkiseid. Aktiivsem tegevus algas 2014. aasta l6pul ja
2015. aasta alguses, kui Uhenduse sekretariaat sai heakskiidu mitmele projekti taotlusele. Sinna
sai kaasata ka osalejaid rahvuslikest Uhendustest (sh Eesti Rohelisest Liikumisest)

o Koostoov6rqustik: Federation Transport & Environment (T&E)
Koost66 eesmdrk. l innatranspordi arenguid suunav survegrupp, akti ivsem tuumik peamiselt
BrUsselis, vajadusel Uhisseisukohtade kujundamine.

o Koostdovdrqustik: CEE Bankwatch Network
Koostoo eesmdrk: Euroopa Li idu rahastamistingimuste jdlgimine ja m6jutamine keskkonda
kahjustavate rahastusskeemide vdltimiseks ja sd€istlikkust edendavate skeemide toetamieks.
ERL| osalus: ERL l i i tus aastal 2000 ja on varem osalenud v6rgustiku
juhtimises juhatuse liikme tasemel. 2014. aasta jaanuaist asus v6rgustiku esindajana Eestis
toole Siir i  Li iva, kes t66tas kuni mai l6puni 2014. Juunist aasta l6puni Bankwatchi esindajat ERLi
juures ei olnud. Bankwatchi i .r ldkoosolekul, mis toimus 2014. a oktoobris Prahas, esindas ERLI
Marje Ruisu.

Koostooprojektid:
o 2014. aastal osales ERL Bankwatchi l i ikmena Euroopa Komisjoni DEAR taotlusvoorus,

mis 2014. aasta teisel poolel sai positiivse rahastusotsuse. Novembris ja detsembris liibi
vi idud vdrbamiskampaania raames asus projekti  koordinaatorina 2015. aasta jaanuarist
toole Kadri Green.

o Koost66v6rqustik: Pesticide Action Network Europe
Koostoo eesmdrk: tolmeldajaid kahjustavate pestitsiidide keelamine v6i piiramine Euroopa

Liidus
ERLi osalus: liitus 2012 aasta septembris; peamine koost66vorm infovahetus; edastasid

neonikotineoidide keelustamise kampaania kohta jooksvat infot; ERLi kontaktisik v6rgustikus on

Aleksei Lotman, esindajaks aga ERLi juhatuse liige Peeter Vissak.
peeter Vissak osales 2014. aasta novembris PAN-E sumpoosiumil "How to feed world with less

peticide" ja koost66v6rgustiku Uldkoosolekul, Detsembris osales Peeter ja Euroopa Komisjoni

kodanikuUhiskonna kes-kkonna ja kl i imamuutuste to6rUhmas PAN-E esindajana. Meri l i is Kotkas

on mddratud pAN-E poolseks asendusli ikmeks mahep6llumajanduse, keskkonna ia
kl i imamuutuste t66ruhma.



Vabatahtli ke kaasami ne

2O14. aastal kaasati vabatahtlike k6igisse projektidesse, Rohelise Telgi projekti raames
korraldati vabatahtlikele eraldi koolituspiiev, kus peeti loenguid mitmesugustel teemadel, ning
viidi laibi taaskasutuse t66tubasid, et vabatahtlikel oleks hiljem ERL| Uritustel v6imalik oma
teadmisi edasi anda. ArenguhUppe projekt s6ltus vdga suures ulatuses vabatahtlikust t66st
ERL| liikmetele helistamisel. Detsembris korraldati vabatahtlikele tdnuUritus ERL| tegemistes
kaasa l66mise eest.

Sihtf inantseeri mi ne 201 4.a.

Proiekti tiihis

JAak
seisuga
3 1 . 1 2 . 1 3

Ndue
31.12.2013

Laekunud
siht- ja

omafinant-
seerimine
2014.a.- l

Ndue
31.12.2014

Kasutatud
2014.a.- l

Tulevaste
perioodide

tulu
sihtfinant-
seerimisest
3t.12.20t4

1 BANKWATCH 0,00 0,00 628,20 628,20
2 ARENGUHUPE 0,00 0,00 8056,26 6948,64 1107,62

3 CCB 0,00 0,00 1938,94 397,07 1541.87

4 EKO 0,00 0.00 5940,00 59,1  0 5999, I 0

5 SOTS.ETTEV 0.00 2525,08 2525,08

6
ROHELINE
TELK 1 0 3 9 1  , 8  I 891 5^25 6536,87 25843,93

7 RESERVFOND 10997,99 0,00 4158,37 6839,62

kokku 21389.80 0,00 28003.73 6595,91 46500,39 9489.1 1
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 2 483 17 257

Nõuded ja ettemaksed 6 598 2

Kokku käibevara 9 081 17 259

Põhivara   

Materiaalne põhivara 8 128 9 136

Kokku põhivara 8 128 9 136

Kokku varad 17 209 26 395

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 13 542 23 625

Kokku lühiajalised kohustused 13 542 23 625

Kokku kohustused 13 542 23 625

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 770 4 717

Aruandeaasta tulem 897 -1 947

Kokku netovara 3 667 2 770

Kokku kohustused ja netovara 17 209 26 395
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 377 556

Annetused ja toetused 260 98

Muud tulud 49 328 44 128

Kokku tulud 49 965 44 782

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -20 633 -20 873

Tööjõukulud -27 406 -24 829

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 008 -1 008

Muud kulud -21 -19

Kokku kulud -49 068 -46 729

Põhitegevuse tulem 897 -1 947

Aruandeaasta tulem 897 -1 947
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 897 -1 947

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 008 1 008

Kokku korrigeerimised 1 008 1 008

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -16 679 16 327

Kokku rahavood põhitegevusest -14 774 15 388

Kokku rahavood -14 774 15 388

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 257 1 869

Raha ja raha ekvivalentide muutus -14 774 15 388

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 483 17 257
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 4 717 4 717

Aruandeaasta tulem -1 947 -1 947

31.12.2013 2 770 2 770

Aruandeaasta tulem 897 897

31.12.2014 3 667 3 667
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Roheline Liikumine  raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne

on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2556.- eur ja mille kasulik eluiga on üle

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised

amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga

Maa ei amortiseerita ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised 5 - 10% 10 - 20 aastat

Seadmed 15 - 25% 4 - 6 2/3 aastat

Sõidukid 25 - 33% 3 - 4 aastat

Muu inventar 33 - 50% 2 - 3 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda

eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Annetused ja toetused

Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja

kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja

kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus

kajastatakse kasumiaruandes tuluna. 

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud

summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud

kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Sihtasutuse põhitegevusest lähtudes on tulude kulude

aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist

lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine on selles perioodis tegelikult kindel.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 2 483 17 257

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Muud nõuded 6 596 6 596

Viitlaekumised 6 596 6 596

Ettemaksed 2 2

Tulevaste

perioodide kulud
2 2

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 598 6 598

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Ettemaksed 2 2

Tulevaste

perioodide kulud
2 2

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 2

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 150 599

Sotsiaalmaks 232 758

Kohustuslik kogumispension 67 86

Töötuskindlustusmaksed 93 126

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 542 1 569
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised

31.12.2012  

Soetusmaksumus 20 132 20 132

Akumuleeritud kulum -9 988 -9 988

Jääkmaksumus 10 144 10 144

  

Amortisatsioonikulu -1 008 -1 008

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 20 132 20 132

Akumuleeritud kulum -10 996 -10 996

Jääkmaksumus 9 136 9 136

  

Amortisatsioonikulu -1 008 -1 008

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 20 132 20 132

Akumuleeritud kulum -12 004 -12 004

Jääkmaksumus 8 128 8 128
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 488 488

Võlad töövõtjatele 1 565 1 565

Maksuvõlad 542 542

Muud võlad 458 458

Muud viitvõlad 458 458

Saadud ettemaksed 10 489 10 489

Tulevaste perioodide tulud 10 489 10 489

Kokku võlad ja ettemaksed 13 542 13 542

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 165 165

Võlad töövõtjatele 493 493

Maksuvõlad 1 569 1 569

Muud võlad 8 8

Muud viitvõlad 8 8

Saadud ettemaksed 21 390 21 390

Tulevaste perioodide tulud 21 390 21 390

Kokku võlad ja ettemaksed 23 625 23 625

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 377 556

Kokku liikmetelt saadud tasud 377 556

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 260 98

Kokku annetused ja toetused 260 98
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 1 274 1 202

Mitmesugused bürookulud 558 431

Lähetuskulud 292 342

Koolituskulud 1 712 1 913

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 6

posti- ja sidekulud 961 784

arvutitehnika ja muud IT teenused 3 001 152

liikmemaksud 543 364

raamatupidamisteenus 2 305 2 152

transpordikulud 1 989 229

toimetus- ja trükiteenus 3 039 491

reklaam 0 0

pangateenus 74 64

elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmise ürituste

korraldamine
4 885 12 743

Kokku mitmesugused tegevuskulud 20 633 20 873

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 20 452 18 524

Sotsiaalmaksud 6 954 6 306

Kokku tööjõukulud 27 406 24 830

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 3

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 932 1 143


