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Tegevusaruanne

  

Juhtimine ja personal 

 

Kuna ERLi üldkoosolek ja juhatuse valimine jääb majandusaasta sisse, oli aruandlusaasta jooksul tegev kaks erinevat juhatuse koosseisu. 2013. 

aasta ülskoosolekul juhatuse koosseis muutus. 1. jaanuarist kuni 11. maini 2013 olid juhatuse koosseisus Ilmar Part, Maris Aleksašin ja Siim 

Vatalin. 11. mail 2013 valiti uus juhatus koosseisus Maris Aleksašin, Meriliis Kotkas ja Marje Ruisu. Kummalegi juhatuse koosseisule juhatuse 

töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud. 

 

Juulis lahkus ERList tegevjuht Karin Kirtsi. Kuna ka Bankwatchil oli vaja uut töötajat, otsustasime välja kuulutada ühise konkursi, et võtta tööle 

inimene, kelle tööandjaks oleks nii ERL kui ka Bankwatch (mõlemad 0,5 kohaga). Konkurss kulges edukalt ning jaanuarist 2014 asus tööle Siiri 

Liiva. 

 

ERLi töös on osalenud ka hulk vabatahtlikke, kelle töötunnid on olnud oluliseks panuseks mitmete projektide omafinantseeringu katmisel. 

Vabatahtlike panust ja ERLi pingutusi nende kaasamisel on käsitletud eraldi peatükis. 

 

ERL-i tegevus- ja personalikulud kaeti projektipõhiselt. Ülevaate leiate tegevusaruande lõppu lisatud 2013. aasta sihtfinatseerimise tabelist. 

 

 

Projektid ja tegevused 2013. aastal 

 

1. Keskkonnapoliitika kujundamisprotsessis osalemisega seotud tegevused 

 

Eesti keskkonnapoliitikat saab ERL kõige rohkem mõjutada Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) ühisalgatuste kaudu. Selle kohta leiate 

rohkem infot peatükist “ERLi koostöövõrgustikud Eestis”. 

 

● Projekt: “Vabaühenduste aktiivne osalus Euroopa Liidu struktuurivahendite 2014-2020 programmeerimisprotsessis” 

Teema: Eesti vabaühenduste kaasamine EL-i struktuurifondide rahade planeerimise protsessi selle algfaasis. ERLi kui 

keskkonnaorganisatsiooni vaatepunktist on selles protsessis eriti oluline vahendada kaasamisprotsessi arendamisel Eesti Keskkonnaühenduste 

Koja seisukohti. 

Projektijuht: Triinu Vaab 

Kestus: 2012 - 2013 

Rahastus: Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja regionaalministri valitsemisala; kaasfinantseerija CEE Bankwatch Network 

Kirjeldus: Alates maist 2012 on ERLi esindaja osalenud Rahandusministeeriumi korraldatud töögruppides ning kommenteerinud ja esitanud 

parandusettepanekuid rahastamist käsitlevatele dokumentidele. ERLi eesmärk on muuta struktuurifondide rahade planeerimise protsessi 

avatumaks. Dokumendid ja kommentaarid ning seminaride ettekanded on üleval veebilehel: www.ngo.ee/eurofondid 

 

·      Koostöö: “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” kampaania 

Grupp kodanikke tegid ettepaneku Euroopa Liidule luua seadus, mis muudaks ökotsiidi kuriteoks. Kui vähemalt 1 miljon EL kodanikku 7 

erinevast riigist seda ettepanekut selleks antud tähtajaks toetavad, läheb see arutamisele EL’i tasandil. 

ERL aitas kaasa allkirjade kogumisele ja aktsioonist teavitamisele. 

 

2. Keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud tegevused 

 

● Projekt: "Eesti Rohelise Liikumise keskkonnafilmide kuu Tallinnas ja Tartus" 

Teema: keskkonnaprobleemide tutvustamine ja arutelu koos filmitegijatega 

Projektijuht: Rainer Rohtla 

Kestus: filmide näitamine toimus aprillis 2013 

Rahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 

Kirjeldus: Toimus kaheksa filmiõhtut, kus osales kokku umbes 1600 inimest. Filmide näitamine ning arutelud toimusid Tartus kinos Ekraan ja 

Tallinnas KUMUs. 

 

● Projekt: “Roheline Telk keskkonnateadlikkuse edendajana”. 

Teema: Keskkonnakaitse ja säästva tarbimise teemat tutvustav kampaaniatelk. 

Projektijuht: Marje Ruisu 

Kestus: 01.09.2013 - 31.12.2014 

Rahastus: Keskonnnainvesteeringute Keskus. 

Kirjeldus: Telk tutvustab erinevaid keskkonnaprobleeme ning nende lahendamisvõimalusi meie igapäevaelus. Rohelise Telgi eesmärgiks on ka 

tutvustada ERLi tegevusi ning uusi inimesi meie tegevusest huvituma panna. Laiem eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkust, 

panna inimesi mõtlema keskkonnaprobleemidele, ideaalis muuta nende käitumist ja maailmavaadet keskkonnasõbralikumaks. Kesksel kohal on 

suhtlemine telki külastavate inimestega, mis toimub läbi nii teoreetiliste teadmiste jagamiste kui ka praktiliste töötubade läbiviimise. 2013. aastal

http://www.ngo.ee/eurofondid
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toimus kolm Rohelise Telgi üritust ning ettevalmistustöö 2014. aasta ürituste läbiviimiseks. Väga olulist rolli projekti läbiviimisel mängivad 

vabatahtlikud ning kogemus on näidanud, et Roheline Telk on ERLi juurde toonud mitmeid tänaseks organisatsiooni töös aktiivselt kaasa löövaid 

inimesi. 

2013.a käisime erinevatel suurüritustel (Ahhaa Teadlaste Öö, Keskkonnamess "Elukvaliteet") ja koolides (Tartu Forseliuse Kool, Tartu Kesklinna 

Kool, Tallinna Lilleküla Gümnaasium). Ahhaa Teadlaste Ööl korraldasime lastele praktilisi taaskasutuse töötubasid. Koos meisterdasime 

vanadest plakatitest kinkekotte, veeretasime vanapaberist paberhelmeid ja voltisime liblikaid. Keskkonnamessil jagasime inimestele erinevaid 

infomaterjale ja vastasime keskkonnateemalistele küsimustele. Korraldasime ka messil taaskasutustöötubasid, lahendada sai ka teadlikkust 

tõstvaid teste. Koolides pidasime loenguid jäätmete sorteerimisest ja taaskasutusest ning peale seda õpetasime lapsi voltima vanadest 

plakatitest praktilisi ja lihtsaid kinkekotte. 

 

2013. aasta esimeses pooles oli veel käimas eelmine, samuti Rohelise Telgi nime kandev projekt, mille jätkuprojekt ongi praegu toimumas. Käidi 

Roheliste Rattaretkel, kus Roheline Telk oli väljas 2 õhtul, jagasime erinevaid keskkonnainfo materjale, vastasime jõudumööda külastajate 

küsimustelel. Samuti osalesime sarnaste tegevustega 2013. a Supilinna päevadel. 

Rohkem infot: https://www.facebook.com/eestirohelineliikumine?ref=hl 

 

● Üritus: Rohelise Tee Õhtu 

Teema: kord kuus toimuv vestlusõhtu loodusesõpradele ja keskkonnaaktivistidele 

Eestvedajad: Siim Vatalin ja Marje Ruisu 

Kestus: rahvusvahelise formaadi Green Drinks eeskujul Tartus alates 2011. aastast 

Rahastus: 2013. aastal rahastus puudus, tegutseti vabatahtliku algatusena 

Kirjeldus: Jätkati 2012. aasta septembris alustatud Rohelise Tee Õhtute korraldamisega. Ettekanne peetakse vabas õhkkonnas (kohvik, mõni 

avalik ruum) ja sellele järgneb vestlus. Teema valitakse kas vastavalt aktuaalsusele või on selleks mõni põnev, üldhariv keskkonnateema. ERLi 

liikmete ja vabatahtlike jaoks on see ühtlasti võimalus tutvuda teiste ERLiga seotud inimestega. 

Rohkem infot 2013. aastal toimunud sündmuste kohta leiab Rohelise Tee Õhtu Facebooki fännilehelt: 

https://www.facebook.com/pages/Rohelise-Tee-%C3%95htu/125174284235560 

 

3. Läänemerega seotud tegevused 

 

·      Projekt “Industrial Animal Farming” 

Teema: Intensiivloomakasvatuse negatiivne mõju Läänemerele 

Eestvedajad: Maret Merisaar ja Meriliis Kotkas 

Kestus: 05.06.13 - 06.12.13 

Rahastus: Projekti rahastas Puhta Läänemere Ühendus (Coalition Clean Baltic) 

Kirjeldus: Juba kolmandat korda anti kõigi Läänemere riikide roheliste poolt hinnang tööstusliku loomakasvatuse ulatusele, mõjule ja seda 

reguleerivatele seadustele. Tööstuslikuks loomakasvatuseks loetakse farme, kus on üle 2000 sea või üle 400 veise. Roheliste ettepanek on 

loomakasvatust ruumiliselt hajutada ja tagada tekkiva orgaanilise väetise ärakasutamine taimekasvatuses. Tegelikkuses aga on suund 

loomakasvatusfarmide tsentraliseerimisele ning sõnnikust üritatakse toota hoopis biogaasi täiendava energiaressurssi saamiseks. 

Projekti tulemused kandis Varsssavis toimunud lõpukonverentsil ette Meriliis Kotkas. 

 

·      Projekt "Merestrateegia raamdirektiivi ellurakendamise seire“ 

Teema: Keskkonnaorganisatsioonide hinnang Euroopa Liidu Merestrateegia ellurakendamisele 

Eestvedaja: Toomas Liidja 

Kestus: 01.11.12 - 04.12.13 

Rahastus: Projekti rahastas Puhta Läänemere Ühendus 

Kirjeldus: Anti hinnang Läänemere riikide ametlikele aruannetele merestrateegia ellurakendamise kohta. Eestis koostasid ametliku aruande TÜ 

Mereinstituudi ja TTÜ Meresüsteemide instituudi teadurid. Selles anti ülevaade senistest merekeskkonna seisundi jälgimise tulemustest ning 

tehti ettepanekuid, milliseid näitajaid võiks edaspidi võtta üleliidulisse seireprogrammi. MTÜ-de sõltumatu hinnang tõi esile, et kõikides ametlikes 

aruannetes soovisid teadusinstituudid jätkata oma seniseid uurimisteemasid. Helsingi Komisjoni poolt välja pakutud ühistele näitajatele 

ülemineku osas erilist ambitsiooni ei ole. Samuti ei ole riigid huvitatud liiga rangetest keskkonnanõuetest/sihtidest, sest see tooks kaasa liiga 

suured investeeringud parandusmeetmetesse. Valdkonnad, mille kohta ERL peaks kodulehel avaldama täiendavat teavet, olid Läänemere 

bioloogiline mitmekesisus, kalavarud ning ülepüügi ohjeldamine, mere prügistamise vähendamine. Käesolevast projektist jäid välja järgmised 

merestrateegia valdkonnad: mürateke, ohtlikud ained mereorganismides, võõrliikide sissetung jpt. 

Eesti Mereinstituudi ametliku aruandega saab tutvuda keskkonnaministeeriumi kodulehel ning roheliste variaruandega Puhta Läänemere 

Ühenduse kodulehel. 

 

·      Projekt „Läänemere rattaretk“. 

Teema: Jalgrattaretk ümber Läänemere üldsuse tähelepanu tõmbamiseks. 

Kestus: 09.06.2013 - 15.08.2013 

Rahastus: Rahastas heategevusorganisatsioon Zennström (Stockholm/London) 

Eestvedajad Eestis: Maret Merisaar ja Siim Vatalin 

Kirjeldus: Euroopa Liidu Merestrateegia ellurakendamise teemadele suurema tähelepanu tõmbamiseks korraldati rahvusvaheline rattaretk 

ümber Läänemere. Eestist osales terve matka ulatuses rattur Sten Oja. Eestis viibis rahvsuvaheline ratturite meeskond 9.-18 juulil, iga päev ning 

igas peatuspunktis (Tallinn, Haapsalu, Matsalu, Pärnu, Kihnu, Häädemeeste ) toimus arvukalt üritusi ning kohtumisi nii kohalike elanikega kui ka 

merekeskkonnda mõjutavate otsuste langetajatega. 

https://www.facebook.com/eestirohelineliikumine?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Rohelise-Tee-%C3%95htu/125174284235560
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Kampaaniat kajastati ka meedias, sh säästva ja tervikliku elustiili portaalis Bioneer, Lääne Elus ja Pärnu Postimehes. Samuti on hulgaliselt infot 

ning fotomaterjali leitav facebookis linkidelt Raceforthebaltic ja Läänemere rattaretk ning loomulikult CCB kodulehel www.ccb.se. 

 

·      Projekt: Puhta Läänemere Ühenduse aastakonverentsi korraldamine Tallinnas 

Kestus: 17.05.13 - 19.05.13. 

Rahastus: Puhta Läänemere Ühendus (CCB) 

Eestvedaja Eestis: Maret Merisaar 

Kirjeldus: Traditsioonilisele aastakoosolekule kogunes ca 80 külalist kõgist Läänemere riikidest ning naabruspoliitika partnerriikidest. Toimus 

mitmesuguseid töötubasid ja ühine konverents, kus ühe peateemana käsitleti EL toetusi kalakasvatuse edendamisele ja selle mõju 

veekeskkonnale. Eesti poolt oli osavõtt liiga tagasihoidlik, vaatamata sellele, et konverentsi oleks saanud tulla kuulama iga huviline. Vene, 

Valgevene ja Ukraina keskkonnaaktivistidele korraldati purjekasõit ja bussiekskursioon Harjumaa rannikut pidi. Aastakoosoleku eesmärgiks oli 

kontaktide edendamine rahvusvaheliste ühisprojektide kavandamiseks. CCB projektide teemad on põllumajanduse keskkonnamõju, jõgede 

vaatlused kooliõpilastega, looduslähedased reoveepuhastid, ohtlikud rajatised Läänemeres, rannikute majandamine, jpm. 

 

·      Suvekursus “Our Common Baltic” 

Puhta Läänemere Ühendus korraldas rahvusvaheliste Läänemere-teemalise suvekursuse Poolas 22.-31. augustil Hel poolsaarel asuvas 

merebioloogiajaamas. ERLi poolt kandideerisid osalema juhatuse liige Meriliis Kotkas ja vabatahtlik Eva Sikemäe. Kokku osales igal aastal 

peetaval traditsioonilisel noortekoolitusel 21 aktivisti 7-st riigist (Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, Poola, Venemaa), esindatud oli üle 14 

erineva keskkonnaorganisatsiooni. Toimusid põnevad loengud, praktilised töötoad, õppeekskursioonid ning arutelud. Sõideti uurimisalevaga 

merele hülgeid jälgima ning merepõhjast proove võtma. 

Rohkem infot leiab 17.10.13 ilmunud ERLi infokirjast. 

 

 

 

Koostöösuhted 

 

1. ERLi koostöövõrgustik Eestis 

 

● ERLi jaoks keskne kohalik koostöövõrgustik on Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO). EKO kaudu saavad selle liikmeks olevad 

keskkonnaorganisatsioonid kujundada ühiseid seisukohti osalemaks Eesti keskkonnapoliitikate kujundamisel. Keskkonnaministeeriumil on 

kujunenud välja tava küsida EKO seisukohti seaduseelnõude puhul, mis puudutavad keskkonnakaitset ja ressursikasutust. Tõsi küll, mitte alati 

EKO poolt antud nõu ei järgita, aga leidub omajagu positiivseid tulemusi. Rohkem infot võrgustiku kohta: http://www.eko.org.ee 

2013. aastal jätkas ERL osalust EKO aruteludel ning ühisavalduste kirjutamisel. 

 

2. ERLi koostöövõrgustikud välismaal 

 

● Koostöövõrgustik: Friends of the Earth International (FoEI) ja Friends of the Earth Europe (FoEE) 

Koostöö eesmärk: jagada olulist keskkonnakaitsealast oskusteavet ning koordineerida pingutusi ülemaailmsete ja üleeuroopaliste 

keskkonnaprobleemide lahendamisel 

ERLi osalus: liige alates 1990 aastast, saame aeg-ajalt infot. 

2013. aastal osales ERLi esindajana iga-aastasel kommunikatsioonitöötajate kohtumisel juhatuse liige Marje Ruisu. Ühiseid projektitegevusi 

2013. aastal ei toimunud. 

 

● Koostöövõrgustik: Coalition Clean Baltic (CCB), Puhta Läänemere Ühendus 

Koostöö eesmärk: koostööprojektid Läänemere keskkonnaseisundi kaitseks ja parandamiseks Läänemere vesikonda jäävate riikide 

majandustegevuse, seadusandluse ning avalikkuse teadlikkuse mõjutamise kaudu 

ERLi osalus: liige aastast 1990; konkreetsetest projektidest oli juttu eespool. 

 

● Koostöövõrgustik: Federation Transport & Environment (T&E) 

Koostöö eesmärk: linnatranspordi arenguid suunav survegrupp, aktiivsem tuumik peamiselt Brüsselis, vajadusel ühisseisukohtade kujundamine. 

. 

● Koostöövõrgustik: CEE Bankwatch Network 

Koostöö eesmärk: Euroopa Liidu rahastamistingimuste jälgimine ja mõjutamine keskkonda kahjustavate rahastusskeemide vältimiseks ja 

säästlikkust edendavate skeemide toetamieks. 

ERLi osalus: ERL liitus aastal 2000 ja on varem osalenud võrgustiku juhtimises juhatuse liikme tasemel; hetkel võrgustiku osaline, kuid mitte 

seotud kohustustega; toetas kaasfinantseeringuga Eesti ELi struktuurifondide kaasamisprojekti. 

 

● Koostöövõrgustik: Pesticide Action Network Europe 

Koostöö eesmärk: tolmeldajaid kahjustavate pestitsiidide keelamine või piiramine Euroopa Liidus 

ERLi osalus: liitus 2012 aasta septembris; peamine koostöövorm infovahetus; edastasid neonikotineoidide keelustamise kampaania kohta 

jooksvat infot; ERLi kontaktisik võrgustikus on Aleksei Lotman. 

 

 

Vabatahtlike kaasamine 

http://www.ccb.se/
http://www.eko.org.ee/
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ERL soovib kasutada oma tegevuste elluviimisel võimalikult palju oma liikmete ja vabatahtlike kompetentsi, mis on oluline kahel põhjusel: ERL

vajab värsket pilku ja elulist kogemust, ilma milleta kaotavad tegevused elulise värskuse; ERL vajab järelkasvu, kes on huvitatud organisatsiooni

juhtimise jätkamisest. 

 

Augustis 2012 esitasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projektitaotluse “Eesti Rohelise Liikumise vabatahtlike kaasamise suutlikkuse

tõstmine”. Projekt kestis 2013. aasta aprilli lõpuni. Projekti raames käivitus regulaarse infokirja saatmine ERLi liikmetele. Koostasime ERLi

vabatahtlike kaasamise juhendi, kus on paika pandud üldised põhimõtted ja suunised, mis aitavad kaasamist korraldada ning tagavad

järjepidevuse selle valdkonna juhtimisel ja juhtimise üleandmisel. 

 

2013. aasta sügisel osales ERL Domus Dorpatensise projektis “Tere tulemast ülikooli! Mis edasi?”, mille käigus tutvustati esmakursuslastele

vabatahtliku töö võimalusi erinevates organisatsioonides. 

 

 

 

 

 

 

Lisa.1 Sihtfinatseerimine 2013.a. 

 Projekti tähis

Jääk

seisuga

31.12.12

Nõue

seisuga

31.12.2012

Laekunud siht- ja

kaasfinant-seerimine

2013.a.-l

Nõue

seisuga

31.12.2013

Kasutatud

vahendid, sh 

2013.a.-l

laekunud nõuded

Projektide

kasutamata

siht-finanseerimise

jääk seisuga

31.12.13

1 BANKWATCH 0,00 2770,04 2196,25  4966,29  

2 EESTKOSTE 0,00 2275,66 2461,34  4737,00  

3 CCB 147,26 0,00 7142,42  7289,68  

4 EKO 0,00 0,00 5672,74  5672,74  

5 ENERGIA 1953,96    1953,96  

6 FAIRTRADE 0,00 4249,41   4249,41  

7 FT 0,00 430,01   430,01  

8 INFOTELK 0,00 5225,63   5225,63  

9 LINNAD 2701,02 0,00   2701,02  

10 KAASAMINE 0,00 1215,79 1562,01  2777,80  

11 KESKKONNA F 0,00 0,00 12022,70  12022,70  

12 ROHELINE TELK   15200,00  4808,19 10391,81

13 ÖKOMÄRK 0,00 18472,55   18472,55  

14 RESERVFOND 15115,38 0,00   4117,39 10997,99

 kokku 19917,62 34639,09 46257,46 0,00 79424,37 21389,80
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 17 257 1 869

Nõuded ja ettemaksed 2 37 388

Kokku käibevara 17 259 39 257

Põhivara   

Materiaalne põhivara 9 136 10 144

Kokku põhivara 9 136 10 144

Kokku varad 26 395 49 401

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 23 625 44 684

Kokku lühiajalised kohustused 23 625 44 684

Kokku kohustused 23 625 44 684

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 717 5 487

Aruandeaasta tulem -1 947 -770

Kokku netovara 2 770 4 717

Kokku kohustused ja netovara 26 395 49 401
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 556 1 066

Annetused ja toetused 98 160

Muud tulud 44 128 146 325

Kokku tulud 44 782 147 551

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -20 873 -64 066

Tööjõukulud -24 829 -83 270

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 008 -1 008

Muud kulud -19 -6

Kokku kulud -46 729 -148 350

Põhitegevuse tulem -1 947 -799

Aruandeaasta tulem -1 947 -799
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 947 -799

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 008 1 008

Kokku korrigeerimised 1 008 1 008

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 16 327 -12 228

Laekunud intressid 0 29

Kokku rahavood põhitegevusest 15 388 -11 990

Kokku rahavood 15 388 -11 990

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 869 13 859

Raha ja raha ekvivalentide muutus 15 388 -11 990

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 257 1 869
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 5 487 5 487

Aruandeaasta tulem -770 -770

31.12.2012 4 717 4 717

Aruandeaasta tulem -1 947 -1 947

31.12.2013 2 770 2 770
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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)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 17 257 1 869

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 599 2 327

Sotsiaalmaks 758 3 966

Kohustuslik kogumispension 86 181

Töötuskindlustusmaksed 126 579

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 569 7 053

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised

31.12.2011  

Soetusmaksumus 20 132 20 132

Akumuleeritud kulum -8 980 -8 980

Jääkmaksumus 11 152 11 152

  

Amortisatsioonikulu -1 008 -1 008

  

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
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

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   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 13 676 13 676   
Võlad töövõtjatele 2 075 2 075   
Maksuvõlad 7 053 7 053   
Muud võlad 1 195 1 195   

Muud viitvõlad 1 195 1 195   
Saadud ettemaksed 20 685 20 685   

Tulevaste perioodide

tulud
20 685 20 685   

Kokku võlad ja

ettemaksed
44 684 44 684   

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 556 1 066

Kokku liikmetelt saadud tasud 556 1 066

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 98 160

Kokku annetused ja toetused 98 160
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Üür ja rent 1 202 2 742

Mitmesugused bürookulud 431 1 732

Lähetuskulud 342 1 750

Koolituskulud 1 913 2 186

Riiklikud ja kohalikud maksud 6 7

posti- ja sidekulud 784 2 524

arvutitehnika ja muud IT teenused 152 212

liikmemaksud 364 556

raamatupidamisteenus 2 152 2 162

transpordikulud 229 2 663

toimetus- ja trükiteenus 491 9 515

reklaam 0 8 855

pangateenus 64 87

elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmise ürituste

korraldamine
12 743 29 075

Kokku mitmesugused tegevuskulud 20 873 64 066

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 18 524 61 882

Sotsiaalmaksud 6 306 21 388

Kokku tööjõukulud 24 830 83 270

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 8

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 143 1 046

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi
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