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KAITSELIIDU TEGEVUSARUANNE

Kaitseliidu (KL) tegevusalaks on riigikaitse (EMTAK kood 84221). Kaitseliidu tegevus
pdhines iilesannetel, mis piistitatud:

- kaitsevae juhataja 2009. aasta direktiiviga,
- Kaitseliidu arengukavaga aastateks 2010-2013 (KLAKI3),
- kaitsevae juhataja 21.05.2007 kiiskkirjaga nr 138 ,,Kaitseliidu tegewskava

koostamine",
- kaitsevae juhataja 20.05.2008 kaskkirjaga nr 9-S "Kaitsejdudude mobilisatsiooni

ettevalmistamiseja labiviimise ning s6jalise valmisoleku astmete rakendamise kord",
- kaitsevae juhataja 18.07.2008. a kiiskkirjaga m 10-S "Eesti kaitsevae ja Kaitseliidu

s6jalise valmisoleku ja mobilisatsiooni eeskiri",
- kaitseministd 09.11.200'1 k?iskkirjaga nr 452 ,,S6jalise riigikaitse arengukava 2008-

2011",
- Vabariigi Valitsuse 22.01.2009 konaldus nr 27 Sdjalise kaitse arengukava 2009-2018.

Ulesanded jagunesid pdhitegevuseks ja toetaltegewseks.

Pdhiteeevuse iilesanded:
- tagada lahingukompaniide viiljaarendamise jatkamine;
- tagadasisekaitsekompaniideettevalmistamine;
- tagada vditlusgruppide viilj aarendamise j iitkamine;
- jatkata staapide ja toetusiiksuste ettevalmistamist;
- tagada fomeerimisiiksuste v?iljaarendamine mobilisatsiooniilesannete tAitmiseksi
- tagada missiooniiiksuste eelkomplekteerimine.

Toeta!.te gevuse iilesanded:
- tagada miizhatud kaitsev?ie ja Kaitseministeeriumi objektide valve;
- jatkata eriorganisatsioonide kaudu Eesti elanikkonna riigikaitselist kasvatusttidd ning

isamaalisuse ja kaitsetahte propageerimist;
- tagada tsiviilstruktuuride abistamine igapaevaseltja hadaolukona viiljakuulutamisel;
- tagada Kaitseliidu liikmete valja6peja kehaline ettevalmistus;
- jaitkata logistika, side/ITja kinnisvara arendamist;
- jatkata propaganda- ja seltsitege!'use ning varbamise arendamist;
- tagadajiirelevalve Kaitseliidu tegevuse iile ning sisekontoll;
- tagada teiste Kaitseliidule 6igusaktidega piistitatud iilesannete tiiitnine.

Ulesannete teostus

1. Orsanisatsiooni iuhtimise valdkond
I poolaastal koostati ja kiideti KL keskkogu poolt heaks ,,KL arengukava perioodiks 2010-
2013" (edaspidi KLAKI3), kus on sonastatud nii organisatsiooni pikaajaline visioon,
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vii2irtused ja rollid kui ka keskpika perspektiivi eesmiirgid ja nende saa!'utamiseks
kavandatavad programmid.

Majanduskiisist tulenev riigi eelarveressursside viihenemine m6jutas Kaitseliidu palgalise
personali arvu juurdekasvu, palgad viihenesid ning eelarve taitmise jAtkusuutlikkuse

tagamiseks \ i idi l?ibi personali koondamisi.

Juhtimisvaldkonnas leidsid aset olulised KL valiskesk:konda m6jutavad arengud.
Kaitseringkondade (edaspidi KRK) staabid on ilha enam leidmasja vdlja arendamas oma rolli

igikaitse juhtimissiisteemis. S6jalise juhtimise valdkonnas on kainud korapitane titti s6jaaja
(edaspidi SA) malevate staapide ettevalmistamisel. On laibi viidud staapide esmast v:ilja6pet
ja kaardihadutusi. Kirde KRK-s paiknevad malevad on teinud seda KRK staabi juhtimisel,

teised malevad iseseisvalt. Sarnuti on muutunud KL malevate seni tihe olulisima
tsiviilkoostiidpartneri, maavalitsuse, staatus ja iilesanded kriisireguleerimise iilesannete
kontekstis.

2009. aasta jooksul viidi kaitseviie algatusel ja juhendamisel Hbi malevate
formeerimisplaanide ja ,,Kodurahu' osaplaanide koostamine Mdlemad nimetatud
planeedmisprotsessid nduavad tahelepanu, plaanide kaasajastamist ja tiiiendamist ka

iargneval aastal.

ll poolaastal titi,tati valja ja kooskdlastati Maavee staabiga (edaspidi MaVS) "Kl iiksuste
ettevalmistamise ajakava 2009-2018" projekt, kus satestati malevate alliiksuste ettevalmistuse
ajalised raamid. Samuti tdt tati valja koostdds Kaitsevee Peastaabiga (edaspidi KVPS)
lahendus kaitseliitlaste arr'estuse pidaniseks malevate alliiksustes personaliarvestuse
programmis. Vastavalt Kaitseviie juhataja (edaspidi KVJ) kiisule jatkub KL alltiksuste
komplekteerimine 20 I 0. aastal.

2. Inimressursi iuhtimise valdkond
2.1 Personal
KL liikmeskond on 2009.a jooksul kasvanud oluliselt kiiremini kui mdijdunLrd
liihiperioodidel. Kaitseliidus oli 31.12.2009 seisuga 210 noorliiget, lll75 tegevliiget, 42
auliiget, 245 toetajaliiget; eriorganisatsioonides 1318 naiskodukaitsjat, 3398 kodutiitafi ja
3208 noorkotkast (sisaldab 252 tdiskasvanud noortejuhti). Kokku kuulus Kaitseliitu ja
e organisatsioonidesse aastaldpu seisuga 19596 inimest. Kasv on tulnud peamiselt KL
tegevliikmete osas. Senist kaswtrendi jelgides v6ib oodata 2010. aasta teiseks pooleks, et
tegevliikmete arv iiletab 12 000 piiri. KL tegevliikmete arv kasvas aastajooksul peaaegu l00Z
isikkoosseisust ja hinnanguliselt juurdekasv j?itkub samas tempos. Arvestades, et eelmiste
aastate kasvutend on reeglina jiiiinud 2-3oZ piiresse v6ib liikmeskoma arwkuse kasvutrendi
nii olulist tdusu pidada organisatsiooni iiheks suurimaks onnestumiseks lainud aastal.
Naiskodukaitse liikmeskond on aasta jooksul kasvanud ligikaudu 15% vdna.
Noofieorganisatsioonid on suutnud 2008. aasta liikmeskonna viihenemise trendi m6nev6ra
pidurdada.

Seoses personalikulude olulise viihenemisega eelarves on peatatud uute teenistujate
vlirbamine ja vahendatud teenistujate kooseisutabeli jiirgsete ametikohtade arlu.
Ametikohtade vfiendamise otsest m6ju organisatsiooni tegevusele saame adekvaatselt
hinnata alles nende mdjude tegelikul ilmnemisel 2010. aastajooksul.
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2.2 Viiljadpe
Reserviiksuste ettevalmistamine, individuaal- ja alliiksus& valjadpe:
Liibi viidi isikkoosseisule baas-, eriala- ja laskevalja6pet ning alliiksustele allilksuse kursuseid
ja koostegevusdpet. 5 lahingukompaniile, I vditlusgrupile ja 5 maleva staabile (osaleti
Kevadtomil) viidi lebi oppekogunemised.

Kaitseliit taitis temale piistitatud iilesande kaitsevae i.iksuste fomee misel. Pamumaa, Laiine
ja Saaremaa malevad formeerisid ja saatsid omad uksused 6ppusele "KEVADTORM 2009".
Tartu, P61va, V6rumaa, Valgamaa ja Sakala malevad osalesid 6ppuse "SIIL 2009"
formeerimisel ja deformeerimisel.

Jdgevamaal dppusel ,,KEVADTORM 2009" osalenud KL lahingugrupp koosnes
koondstaabist, 2 lahingukompaniist (Piimumaa, Laane) ja I Saaremaa vditlusgrupisl.
Alliiksused taitsid oma tilesanded. Samaaegselt kaasas Kirde KRK dppusele Alutaguse, Viru,
Jdgeva ja Jarva staabid - harjutati staabitiid protseduure ja lahingukiiskude koostamist. KL
toetas dppuse labiviimist veel tagala-, teavitus- ja tsiviil- militaarkoostdit valdkonnas, tagati
sujuv koostiidvom dppuse alal kohalike omavalitsuste ning teiste juriidiliste- ja ffiiisiliste
isikulega.

Kolmele (Harju, J6geva, Tafiu) lahingukompaniile (edaspidi LaKo) ja viiele (Harju, Tallinna,
Viru, P6lva, Vdrumaa) miinipildujadihmale (edaspidi MPR) viidi ldbi 6ppekogunemised
(edaspidi ROK). LaKo-de sdjaline valjaopetamine ning kokkuha.jutarnine p6hilahinguliikides
ja lahingutegevust siduvates tegewstes iihtselt funktsioneeriva iksusena t:iideti. MPR-de
relvameeskonnad, tulejuhid, arvestajad ja tulepositsioonide ettevalmistajad labisid baas6ppe

Sisekaitsekompaniide (SKaKo) valjadpet ja laskeharjutusi viidi labi nadalavahetustel
vastavalt malevate valjadppeplaanidele. 2009. a alustati objektide kaitse-plaanide koostamist.
Malevad viisid labi SKaKo-dele kokku 48 ri.ibmasuurust 6ppust, mis olid seotud konkrcetsete
objektidega oma vastutusalal.

2009. aastal asuti KL PS poolselt tsentraalselt koordineerima vditlusgruppide valjaOpet
(viiljadppekavad, plaanid,2010 lahinglaager, Tallinna v6itlusgrupi koolituse edendamine)
Kohtadel viidi labi laskeharjutusi ja alliiksuse kursuseid, osaleti erialakursustel.

PArnumaa ja Liiane malevate kompaniid ning Saaremaa Maleva v6itlusgrupp, Sakala Maleva
jalaveieriihm, JaNa Maleva v6itlusgrupp ning Rapla Maleva jalavaeriihm, tankitdrjekahuri
riibm ja v6itlusgrupp konaldasid situatsiooniha{utuse koos hindamisega koostegevusdppuse
"Orkaan 4" niiol - Piimumaal, Kikepera piirkonnas. oppusele oli kaasatud LAti Zemessardze
27. jalaviiepataljoni luureri.ihm. Kokku osales dppusel iile 600 kaitseliitlase. Antud formaat
sobib alliiksuste lahinguv6imekuste hindamiseks SA fllesannete taitnisel ning koostoii6ppuste
formaat sobib samuti rahvusvaheliseks koostttdks.

Siiilitati formeerimiskeskuste (edaspidi FK) ja formeerimispunktide (edaspidi FP)
isikkoosseisuga komplekteerituse tase. Sdjaaja iilesannete taiitmise tagamiseks viidi lebi FK ja

FP komplekteerimist ning instruktorite, staapide jajuhtide v2ilja6pet KL Koolis ja malevates.
dppuse ,,SIIL 2009" formeerimisel Kuperjanovi pataljonis osalesid V6rumaa FK staapja
FP-d. Kokku osales formeerimisharjutusel 225 kaitseliitlast

Kaitseliit konaldas tegelteenistuses olevale isikkoosseisule bppepaevj 8 korral. Teadmisi ja
kehalisi vdimeid kontrolliti testmeetodil.
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Rahvusvahelised sdjalised operatsioonid;
Luureriihma ESTRIF-5 rotatsioon algas 7. nadalal. ESTRIF-6 iihtlustus6pe toimus 6. nadalal,
peale mida alustati 6 kuulist valjaopet Paldiskis Kalevi JVP-S. Rotatsioon
opentsioonipiirkonda toimus 33. niidalal.

ESTRIF-7 riihma eelkomplekteerimine (32 luurajat) l6petati tahbegselt, iihtlustusdpe oli
planeeritud 30-31. nadalal. Seoses otsusega mitte panustada alates 9. veebr 2010 KFOR
operatsiooni riihma suwust iiksust, iiksuse ettevalmistamine peatati.

Kaitseviie objektide valve:
S:iilitati liiiisilise valve olemasolev tase. Valvati Kaitseministeeriumi valitsemisalas 4l
objekti. 2009. aasta ldpuks oli objektidel 118 dijpaevast valvuri tiidkohta.

Jatkati valveiiksuste sidurnise planeerimist SA maleva sisekaitse alliiksustega. V:iljaopet on
liibi viidud tsentraalselt 9 kwsusel. kus osales kokku 227 valvurit Kusused toimusid Jogeva
Maleva Kirna 6ppekeskuses.

Abi osutamine tsiviilv6imudele:
Koostddkokkulepped on s6lmitud Politseiameti ja prefektuuridega ning Piusteameti ja
paastekeskustega. H?idaolukorra seaduse rakendamisega maarati augustis Kaitseliidu
€sindajad ja esindajate asendajad regionaalsetesse kiisikomisjonidesse.

Juuli algul sdlmiti neljapoolne koostddkokkulepe Kaitseliidu, Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti
Jahispordiliidu ja Eesti Laskurliidu vahel.

Kaitseliit konaldas 12-13. mziltsil Kaitseliidu Koolis riigikaitse erikursuse Laaine-Virumaa
kohalike omavalitsuste juhlidele, kus osales 15 vallavanematja linnapead

Lazine Malev koraldas mai algul kohalikule maakonna kiisikomisjonile staabioppuse teemal
,,Elanike evakueerimine". saaremaa omavalitsuste juhtidele viidi juunis lebi riigikaitsealane
erikursus (toimurniskohaks oli Harju Maleva 6ppekeskus).

KL esindaja osales 2010. aastal planeeritava ,,Kriisireguleerimisalase kontroll6ppuse"
planeedmisprotsessis. Seoses keeruliste majandusoludega liikati 6ppuse toimumine 2011
aastasse.

Koostamisel ja s6lmimisel on uus koostiidlepe Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliidu
vahel.

2,3 Kaitsetahte kasvatamine
Seltsi ja sporditegevus:
Veebruaris osalesid KL iiksused Vabariigi aastapzieva paraadil Narvas. Juunis viis Kaitseliit
l?ibi iileriigilise Voidupiiha paraadi ja Maakaitsepaeva iiritused Jdgeval. KL malevad viisid
labi Maakaitsepiieva iiritusi kSikides maakondades. Lisaks osaleti Lati v6itjatepaeva paraadil

Cesises 22. juunil I jalavaedihmaga KL Valgamaa Malevast

Kaitseliidu Peastaap ja malevad konaldasid mitm€id iilevabariigilisi spordivdistlusi ja s6jalis-

sportlikke iidtusi - Utria retk Alutagusel, Eel-Erna Hiiumaal, laskevbistlused, suusavoistlus,
s-ojaline kolmev6istlus, Ema Retk jm. Osaleti ka mitmetel kaitsevae, Piirivalve ja Politsei
konaldatud voistlustel nii individuaalselt kui vdistkondlikult.
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Naiskodukaitse (edaspidi NKK):
NKK liikmeskonna kasv oli 2009. a 15%, NKK-sse kuulub 1357 naist.

Ule-eestiliselt viidi liibi erialakursused (Staabiassistendi baaskursus, Velikoka kursus, PR-
kursus) ning koolitati vabatahtlikke instruktoreid (sh valdkonniti - organisatsiooniopetuse
dpetajad, esmaabi6petajad). Toimusid e alav6istlused PR ja ajaloo ning side ja staabi
valdkondades.

Kdikides ringkondades korraldati NKK baasvziljaopet (edaspidi BVo) uutele liikmetele.
Kokku labiti BV6-d moodulite l6ikes: organisatsioonidpetuses osales 158 liiget, esmaabi
noodulis 145 liiget, toitlustamise moodulis 110 liiget ning sddurioskused 6ppis 130
naiskodukaitsjat.

Kinnitati staabiassistendi baaskursuse kava. Projektina on valja t66tatud kursusekavad NKK
PR-kususe ning Riihma-parameediku kursuse liibiviimiseks. KL malevates on NKK liikmed
kaasatud formeerimismeeskondade tegevusse ning vastava viiljadppe saanud naiskodukaitsjad
on rakendatud valitoitlustuse, staabiassistentide, sideja meditsiinialastes funktsioonides.

Osaleti 2 fiihmaga Vdidupiiha paraadil J6geval. Toimus iile-eestiline laskev6istlus,
koormusmatk ning spordilaager. 2009. a tdiitati valja NKK arengukava pe oodiks 2010-2013.
Margatavalt on aktiviseerunud NKK tegevuse kajastamine ajakirj as Koitse Kodu!.

Noored Kotkad (edaspidi NK):
NK ridadesse kuulub 3208 poissi. 2009. aasta l6puks on liikmete aktiivsuse arvestus sisse
viidud 80% rilhmadest.

Viidi liibi kaks korda Vabatahtliku noortejuhi kursust, tiks Lduna- Eesti ja teine P6hja- Eesti
piirkonnas. Uue ettev6tmisena korraldati,,NK Oliimpia", kus osalesid 13 maleva noorkotkad
ja valisvoistkonnad Liiti ja Leedu Vaba igist.

Martsis toimus Viljandimaal ,,NK Oskustevoistlus", osalesid 4-liikmelised vdistkonnad
kOikidest malevatest.

Viidi liibi NK omaloomingukonkwss ,,Riihmalaul". Konkumi ldppv6istlus toimus 25. aprillil
Paides, kus osalesid 13 maleva esindused.

23. mail tfiistati P6lvas NK 79. aastapaeva ning 6nnistati sisse NK organisatsiooni iildlipp
ning P61va, Sakala ja Valga malevate lipud. Osaleti 2 riihmaga Vbidupiiha paraadil Jogeval
Juunis osaleti 2 viieliikmelise voistkonnaga NK Harju malevast VII Balti Sojamangudel Latis.
Juuni l6pus toimus NK Mini - Ema 2009 Tartumaal Haaslava valla teritoodumil Vdistlesid
4liikmelised (vanuses 14-17) vdistkonnad kdikidest malevatest ning lisaks
kiilalisv6istkonnad Lati ja Leedu Vabariigist. Juulis 2009 toimus vabariiklik KT ja NK
suvelaager Remnikul lda-Virumaal. Augustis osaleti 2 v6istkonnaga (NK Tartu ja Harju
malev) Rootsi Kodukaitse sdialisel mitmevdistlusel.

Kodutiitred (edaspidi KT):
KT ridadesse kuulub 3316 tiidrukut.
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24. jaanuaril t?ihistasid KT oma 77. aastapaeva. Pidulik koosolek toimus
Rahvusraamatukogus.

,,Kodutiitarde oskuste vdistlus" liibiviimisega aktiveeriti KT jiirgukavade 6petamist Vdistlus
toimus 17. 18. aprillil Kima oppekeskuses Jogevamaal.

Viidi labi ,,Koduti.itarde omaloomingukonkurss,,Rtihmalaul". Ldppvdistlus toimus 25. apdllil
2009. a. Paides, kus osalesid 13 maleva esindused.

Voistlusmatk ,,Emake 2009" toimus mai viimasel nadalavahetusel P6lvamaal. Vdistlesid 13 -

1 7 aasta vanustest kodutiiiardest koosnevad 4liikmelised v6istkonnad.

osaleti 2 dihmaga Vdidupiiha paraadil J6geval. Juulis 2009 toimus Vabariiklik Kodutiitarde
ja Noorte Kotkaste suvelaager Remnikul. Vabatahtliku noortejuhi kursusest viidi labi 2
etappi. Vaga aktiivselt kirjutatakse "Kaitse Kodu" lehekiilgedel noorte t€gemistest.

3. Ainelise ressursi valdkond
3.1 Tagala

2009. aastal valmis KV logistikaeeskirja projekt, mis hdlmab KL logistikaalast tegel'ust
s6jaajal. Relvastuse osas on tagatud KL poolt ettevalmistatavate iiksuste komplekteeritus
kZisitulirelvadega, kuid puudus on iiksuse relvastusest. 2010 aasta esimese kvartali l6puks on
tagatud 55% kogu SA toitlustusvarustusest ja 2010. a. ldpuks 90 - l0lo/". Tehnika- ja
transpordi valdkonnas keskendutakse peamiselt olemasoleva tebnika ja transpordipargi
parendustele.

Laomajanduse osas on endiselt raskendatud lahingumoona hoidmine, kuna olemasolevad
hoiutingimused ei vasta osaliselt n6uete1e. KL infrastniktuud investee ngute kavas
keskendutakse eelisjzirjekoras ladustamisvdimekuste (relvastus, laskemoon, varustus)
parendustesse, uute ladude ehitustesse ja malevate staabi- ja tagalakeskuste
valjaarendamistesse.

2009. aasta riigieelarve tasakaalu tagamiseks teostatud karped puudutasid markimisv?iairses
osas ka Kaitseliitu. Seetottu loobuti NKK V6su 6ppe- ja puhkekeskuse rekonstrueerimisest j a
Tartu Maleva Lehola Oppe- ja tagalakeskuse ehitustijdde alustamine liikati 2009 aasta
viimasesse kvartalisse.

2009. aasta juulis valmis Jarva Maleva L66la oppekeskus. Olulises osas l6petati Alutaguse
Maleva staabihoone ehituse I etapp ja alustati Tallima Maleva staabihoone ning Tarlu Maleva
6ppe- ja tagalakeskuse ehitustdiidega. Lisaks teostati Alu m6isa remondijid ja Harju Maleva
relvahoidla rekonstrueerimist. Rutiinse tegevusena on alustatud lasketiirude arendusprotsessi
ning Valuste ja Rutja lasketiirudele on valjastatud projekteerimise tingimused. Koostamisel
on Kaitseministeeriumi tellimusel vathsketiirude tiiiipprojektid. Siselasketiirude osas
puuduvad ohutusnduded, mis on planeeritud koostada hiljemalt 2010. aasta lI pooles-

2009. a jooksul jatkus Kaitseliidu seaduse $ 40 lg 1 ja lg 3 alusel Kaitseliidu omandisse
antavate varade iileandmise protsess.

Kaitseliidu tegevuse kulud kokku riigieelaNeliste eraldiste arvelt 2009. aastal olid 288 081
tuhat krooni (2009.a 295 369 tuhat kooni).
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RAAMATU PIDAMISE,{A.STAARUANNE
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2009

TULEMIARUANNE

tuhandetes koonides, aasta kohta

Tegevustulud
Miiiigitulu

Saadud toetused

Muud tulud
TegeYuskulud

Antud toetused

Tditj6ukulud
Majandamiskulud
Pdhivam amortisatsioon j a v:i:irtuse langus

Muud kulud

Tegevustulem

Finantstuludja kulud

Aruandeperioodi tul€m

2009 2008 Lisad
369 319

4 948

364 t62

269
-367 310

-6 148
-l86 093
-135 985

-20 335
-18',7 49

335 039
4840 2

330  016  3

r83 3
-310 793

-2549 4
-188 463 4
-86 849 4
- 1 7  8 7 8  I  l , l 2
-15  054  4

2 069 24 246

4 781 6  3 5 1

6 852 30 597

Darc't lupbe\ .. .  .  . / :?q..44Q
Signaturliallkiri
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2009

BILANSS

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l.detsember

VARAD KOKKU
Kiiibevara kokku

Raha

N6udedja eftemaksed
Varud

Pdhivara kokku

Pikaajalised fi nantsinvesteedngud

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne pdhivara

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

Liihiajalised kohustused kokku

V6ladja ettemaksed

V6lad hankijatele
Vdlad tiiiiv6tj atele

Maksuv6lad

Saadud ettemaksed
Pikaajalised kohustused kokku
Netovara kokku
Netovara

Akumuleeritud iileja:ik

2009 2008 Lisad
414 417 382 548
165 775 142 092

125 655

928

39 t92

96 963

3 328 6,7.8
41  801  9

248 642 240 456

40
4 995

243 601

40  t0

2 9 2 3  1 l

23't 493 t2

414 411 382 548

93 922 68 860

93 922
7 7al

6 578
5',7 226

68 860

4  415  13

8 032 14

7 9 1 8  8

48 495 15

3  5 r 8 3 579 l 6
316977 310 109
31697',7

316971

310 109
3 1 0  1 0 9
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2009

RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes kroonides, aasta kohta

Rahavood pShitegevusest
Aruandeperioodi tulem
Korrigeerimised:

P6hivara amortisatsioon ja iimberhindlus
Pdhi\ ara sihlf i  nanlseerimine
Kasun/kahjum mitterahalisest sihtfi nantseerimisest
Saadud intr€ssitulud

Korigeeritud tegevustulem
P6hitegevusega seotud kiiibevamde muutus:

Muutus n6uetes ostjate vastu
Muutus muudes nOuetes
Muutus maksude ettemaksetes
Muutus muudes ettemaksetes
Muutus varudes

Pdhitegevusega seotud kaib€varade muutus kokku
POhitegevusega seotud kohustuste muutus:

Muutus volgades hankijatele
Muutus vdlgades tiiiivbtj atele
Muutus maksukohustustes
Muutus muudes kohustustes
Muutus saadud toetuste ettemaksetes
Muutus muudes saadud ettemaksetes
Muutus pikaajalistes v6lgades

P6hitegevusega seotud kohustuste muutus
Rahavood pdhitegevusest kokku

Rahavood investeerimist€gevusest
Tasutud pdhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud j a osalused)

Materiaalse pdhivara soetus
Konigeerimine muutusega v6lgades hankijatele

Tasutud pohivara eest (v.a. finantsinvesteeringudja osalused) kokku

Laekunud pdhivara miiiigist (v.a. fi nantsinvesteeringud ja osalused)
Miiijgist saadud tulu
Korrigeerimine laekumata n5uete muutusega

Laekunud p6hivara miiiigist kokku
Laekunud intressid
Rnhavood investeerimistegevusest kokku

2009 2008 Lisad

6  852

20 335
-3 691
5 829

-4 783

30 59'7

r 7 8 7 8  l l , 1 2
-3 440 3

t ' t '7 12
-6  351  5

24 542

2',7
89

-'7 |
2 505
2 609

38 861

100
, 1 3
-3

-2 131
-9 435

6
'7

E
,|

9
5  1 5 9

1 0 2 0
14 305
-l 340

8 1
8 689

-39
-61

22 655

- l t  362

1 706 14
'7 912 8

0  1 5
4a296 15

3 9  1 5
-61  16

58 437
8s 936

-30 893
2 3 4 6

-44',706

264
I2
t 3

-28 54',7

25{)
-  1 5 0

-44 442

0
0

100
4 783

-23 664

0
6351

-38 091

Puhas rahavoog

Rahaja selle ekvivalendid perioodi alguses
Rahaja selle ekvivalendid perioodi l6pus
Rahaja selle ekvivalentide muutus

28692 47 845

96963  49  1 l8
125 655 96 963
28692 47 845
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KAITSELNT Majandusaasta aruanne 2009

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Kapital
Eelmiste aastate

tulem
Netovara kokku

Seisuga 31.12.2007

0mberhindluse tulemr
Aruandeaasta tulem

Seisuga 31.12.2008

Umberhindluse tulem'
Aruandeaasta tulem

Seisuga 31.12.2009

86125 t92 784 279 509

0 3
30 59',7

3
30 597

86725 223 3E4 3 1 0  1 0 9

0
0

t 6
6 852

t 6
6 852

86 125 230 252 3169',7'7

' T?iiendav informatsioon iimberhindluse kohta on avalikustatud lisades I I ja l2

Date/kuupbrr ... .. 11 :(..q.. &Cl
Signature/al l i t i r i  . . . . . . . . . . . .

I nrliallcii )'or Jij.,nlili.ati,.)n pIJrf t'!ci inr'.
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2009

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 RaamatuDidamise aastaaruande koostamise alused
Kaitseliidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja
kasutades soetusmaksumuse pdntsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspohim6tetes allj?irgnevalt on
kirjeldatud teisiti. E€sti h€a raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja
aruandluse p6himdtetele tuginev raamatupidamistava, mille p6hin6uded kehtestatakse Eesti Vabariig;
raamatupidamise seadusega ning mida taiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt vAljaantavad
juhendid ja riigi raamatupidamise iildeeskirjas satestatud n6uded. Vastavalt riigi raamatupidamise
iildeeskirja S I I l6ikele 6, juhul kui Raamatupidamise Toimkonna juhendites esitatud
arvestuspdhim6tted erinevad lldeeskirjas setestatud arvestuspdhimStetesl [ihtub Kaitseliit
majandusaasta aruande koostamisel iildeeskirjas satestatud arvestuspdhim6tetest.

RaamatuDidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti koonides,

Kaitseliit on iseseisev avalik-6iguslik juriidiline isik, kes on vastavalt raamatupidamise seadus€le
kohustatud koostama raamatupidamise aastaaruandeja majandusaasta aruande.

Kaitseliidu majandusaasta aruanne koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest,
netovara liikumise aruandest, lisadest, tegevusaruandest ja aud iitori jareldusotsusest.

Kaitseliidu seaduse g 43 l6ige I alusel loppes alates 1-maist 2006.a Kaitseliidu Peastaabija Kaitseliidu
malevate staatus avalik-6iguslike juriidiliste isikutena ning nende 6igusj?irglaseks on Kaitseliit.
Kaitseliidu struktuuriiiksused on Alutaguse Malev, Harju Malev, J6geva Malev, Jarva Malev, L:iane
Malev, Viru Malev, Pdlva Malev, P?imumaa Malev, Rapla Malev, Saaremaa Malev, Sakala Malev,
Tallinna Malev, Tafiu Malev, Valgamaa Malev ja VSrumaa Malev, Kaitseliidu Peastaap. Kaitseliidu
Peastaap konaldab Kaitseliidu struktuu iiksuste tegevust ja rahastamist.

J:irgnevalt on valja toodud peamised arvestuspdhimStted ja hindamisalused.

ViilisYaluuta arvestus

Raamatupidamisaruande esitusvaluutaks on Eesti kroon, k6iki teisi valuutasid loetakse viilisvaluutaks.

Valisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel vdetakse aluseks tehingu toimumise paeval ametlikult
kehtivad Eesti Panga valuutakursid. V?ilisvaluutas fikseeritud rahalised varadja kohustused hinnatakse
bilansipiieva seisuga iimber Eesti kroonidesse bilansip?ieval ametlikult kehtivat€ Eesti Panga
valuutakursside alusel.

Umberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjurnid kajastatakse aruandeperioodi
tulemiaruandes, kusjuures tegevustuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumidja kahjumid,
m;s on seotud tarnijateja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse
aga fi nantstuludes ja -kuludes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid pohitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- j a finantseerimistegevusest
tulenevaid mhavoogusid kajastataks€ otsemeetodil.

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes liihiajalisi (kuni 3 kuulise t?ihtajaga soetatud)
k6rge likviidsusega investeeringuid, mida on vdimalik konvedeerida teadaoleva summa raha vastu
ning mille puhul puudub oluline turuviieftuse muutuse risk, sh kassas ja panga arvelduskontodel olev

:rrtic!i,i.i lirr icrr'rliii.alrcn purposcs onl!
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KAITSELIIT MajandLrsaasta aruanne 200i)

raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tahtajalised deposiidid
rahaturufondi osakud.

nrng

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud v6i saadaoleva tasu oiglases vazirtuses. Kuitasumine toimub tavatingimustest
pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu niiidisvaafiuses.

Kaupade miiiigist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kdik olulised omandiga seotud riskid on lainud
iile osdale ning miiiigitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaArselt m:iaratav.

Tulu teenuste mtiiigist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkep6hiselt lahtudes sisemisest intressimaiiimst.

Finantsvarad

Finantsvarad v6etakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, m;lleks on antud finantsvara eest
makstud tasu 6iglane vaaftus. Algne soetusmaksumus sisaldab k6iki finantsvam soetamisega otseselt
kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja noustajatele, tehinguga kaasnevad
mittetagastatavad maksud ja muud samased kulutused.

K6ik tavap:irastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja miiiigid kajastatakse nende
tehingute tehingupaeval, st. pii€val, mil v6etakse endale kohustus (naiteks s6lmitakse leping) teatud
finantsvara ostuks v6i miitigiks. Tavaperasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse sell;seid oste ja

miiiike, mille puhul ostetava vdi miiiidava finantsvam iileandmine miiiijalt osdale toimub antud turul
valjakujunenud vdi vastavate tururegulatsioonidega ndutud perioodijooksul.

Edasinuiigi eesmargil soetatud finantsvarad ehk kauplemisv;iaftpabereid kajastatakse edaspidi nende
oiglases v?i?irtuses, mis baseerub noteeritud turuhindadel ning Eesti Panga ametlikel vahotuskurssidel.
Kauplemisv5?itpaberitelt saadud mi:iigikasumid/kahjumid, 6iglase vzizirtuse muutus ja intressid
vastavatelt vaartpaberitelt kajastatakse tulemiaruande real "Finantstuludja kulud"

Nbuded

N6uded teiste osapoolte vastu. mida ettevdte ei ol€ soetanud edasimiiiigiks, sealhulgas
tunastustahtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses,
kasutades efektiivset intressimaara.

Korigeeritud soetusmaksumuse m€etodil kajastatavaid ndudeid hinnatakse alla, juhul kui on
tdenaoline, et nende kaetav v?iefius on vaiksem kui bilansiline va:irtus. Allahindlus kajastatakse
tulemiaruandes kuluna j:irgmistel r;dadel:
"muud tegevuskulud" - nouded ostjate vastuja muud pohitegevusega seotud n6uded;
"fi nantstulud ja -kulud" lilhiajalised investeerimistegevusega seotud n6uded;

"finantstuludja kulud" - pikaajalised investeerimistegevusega seotud n6uded.

NOuet loetaks€ lootusetuks, kui malevajuhatuse hinnangul puuduvad v6imalused n6ude kogumiseks'

N6uded, mille summa on suurem kui 30000 krooni, suunatakse labivaatamiseks ja otsustamiseks

keskjuhatusele. Otsuse kinnitab keskjuhatus. Lootusetud nduded on bilansist valja kantud ja neid

kajastatakse bilansivaliste vamdena.

Intressitulu nduetelt kajastatakse tulemiaruandes reat "finantstuludja _kulud" ("muud finantstuludja -

kulud" kui tegemist on liihiajaliste n6uetega ning "finantstulud ja -kulud muudelt pikMjalistelt

fi nantsinvesteeringutelf ' kui tegemist on pikaajaliste n6uetega).
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Tingimuslik vara

Potentsiaalseks varaks klassifitseeritakse need varaobiektid. mille realiseerumine ei ole kindel
nende iile Deetakse arvestust bilansivaliselt.

Varud

Varud vdetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, osfuga kaasnevast
tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest,
millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varude kuludes kajastarniselja varude bilansilise vii?irtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lehtudes sellest. mis on madalam. kas soetusmaksumus v6i neto
realiseerimisvdertus Varude allahindlusi nende neto realiseerimisv:iartusele kaiastatakse
aruand€p€rioodi kulunaja kajastatakse tulemiaruandes real "majandamiskulud".

Osalused sihtasutustes

lnvesteeringud sihtasutustesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit. Selle
meetodi kohaselt v6etakse investeering alSselt arv€le tema soetusmaksumuses, ning hiljem
korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu vaartuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal
bilansipaeval tuleb hinnat4 kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav vziiirtus v6ib olla lang€nud
alla tema bilansilise vaartuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse labi vara viiartuse test.
Investeeringu kaetava v:iiftuse maaramisel lahtutakse juhendis RTJ 5 "Materiaalne ja immateriaalne
p6hivara" kirjeldatud vara vaartuse testist.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvaminvesteering on maa vdi hoone, mida hoitakse kas r€nditulu teenimise v6i turuvaaftuse
t6usmise eesm?irgil ning mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering v6etakse
bilansis arvele algs€lt tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid
tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lahtutakse soetusmaksumuse meetodist,
mis t?ihendab, et kinnisvarainvesteeringute kajastamisel rak€ndatakse samu arvestuspdhim6tteid, mida
kasulalaLse materiaal\e pdh;vara ar\ estuses,

Materiaalne p6hivara

Materiaalseks p6hivamks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tijiieaga tile iihe aasta ja
soetusmaksumusega alates 30 000 koonist (alates 01.01.2005.a), vaUa arvatud maa, mis v6etakse
soetusmaksumuses awele olenemata maksumusest.

Madala'na soetusmaksumusesa v6i liihe'na kasuliku elueaga varaobjektid kajastatakse varudes ja
kantakse kasutusse v6tmisel kuluks ning nende iile peetakse arvestust bilansivaliselt.

Arvelevdetud materiaalse pdhivaraga seotud hilisemad valjaminekud (naircks m6ne varaobjekti teatud
osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele vaaftusel€ siis, kui on taidetud jargmised
kriteeriumid: (a) on t6€ndoline, et Kaitseliit saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning (b) nende
so€tusmaksumust on voimalik usaldusvzi?irselt m56ta. Asendatud osad kantakse bilans;st v;ilia. K6ik
teised valjaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused tehti.

Materiaalne pdhivara vdetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest ning millest on maha arvatud maksud, l6ivud. Kulumi arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi nolm miiaratakse igal€ p6hivara grupile eraldi, sdltuvalt selle

ning
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Kulumi nonnid aastas on matedaalse p6hivara gruppidelej:irgmised:
HooDed
Rajatised
Masinadja seadmed
Arvutustehnika
Soidukid
lnventar
Relvad

2,5%
2,s-r0%
10-20%
33-50%

20%
200/.
10%

Relvade amortiseerimist alustati alates 0 1.01.2004.

Maadja kunstiv:iiktusi, mille viiartus ajajooksul ei vaheDe, ei amortiseerita.

Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevotmise kuust ning ldpetatakse selle taieliku
amortiseerunise v6i kasutusest eemaldamise kuule eelneval kuul. Kui l0O%-liselt amorttseerunud
vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni, kuni
vara on l6plikult kasutusest eemaldatud. Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik tdiiiga on oluliselt erinev
esialgu hinDatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi.

Materiaalse p6hivara amodisatsioonimeetodid, -normid ja ldppv;iartused vaadatakse iile vahemalt iga
majandusaasta l6pul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutus€d
raamatupidamislike hinnangute muutustena, st €dasiulatuvalt.

Pdhivara iimberhindlusena v6etakse olenemata tahtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara ja
maakatastdsse kantud maad. mida ei ole iikski avaliku sektori iiksus varem bilansis aNele v6tnud.
Maa hinnatakse iimber kehtiva maa maksustamishinna jiirgi. Juhul kui iimberhindluse tagajerjel vara
bilansiline maksumus suureneb, kajastatakse vahet uueja vana bilansilise maksumuse vahel netovaras
kirjel ,,P6hivara iimberhindluse tul€m". Eelmiste perioodide aruandeaasta tulemi muutust pdhivara
nnberhindluse tagajiirjel kajastatakse netovara muutuste aruandes eraldi kirjel.

Juhul, kui teatud materiaalse p6hivara kaetav vaeftus on langenud alla tena bilansilise vaaruse,
hinnatakse see vara alla kun; kaetava veertuseni, milleks on kas sellest varast tulev;kus saadavate
rahavoogude niiiidisv?i?irtus v6i selle vara neto miiiigihind, olenevalt kumb on k6rgem. Vam n€to
miiiigihinna maaramisel kasutatakse vajadusel ettev6tt€valiste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse
aruandeperioodi kuluna tulemiaruandes real "pohivara amoftisatsioonja v:iiirtuse langus".

Avalikust sektorist saadud vara kaiastatakse vastavalt vara viiartusele p6hi- vdi vahevAArtusliku varana
jaakmaksumuses.

Materiaalse pdhivara kajastamine l6petatakse vara vo6randamisel v6i siis, kui Kaitseliit ei eelda selle
vara kasutamist vdi miiiigist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse pdhivara kajastamise
ldpetamisest tekkivad kasunid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastanine lSpetati,
tulem;aruandes.

Materiaalse pdhivara objektid, mis vaga tdeniioliselt miiiiakse lahema l2 kuu jooksul,
klassifitseeritakse iimber miiijgiootel pShivaraks, mida kajastatakse bilansis eraldi real kAibevara
riihmas. Miiiigiootel p6hivara amortiseerimin€ lopetatakse ning seda kajastatakse kas bilansilises
jelikmaksumuses v6i diglases vaiirtus€s (miinus mtiiigikulutused), soltuvalt sellest, kumb on rnadalam.

Immateriaalne pdhivara

Immateriaalne p6hivara v6etakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, m;s koosneb ostuhinnast ja
otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset pShivara bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja v6imalikud vaaftuse

,,1" ll:l;l,,ll " " I'lir;'iiii;'8,,
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langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse pdhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse
amortisatsiooni meetodit.

AmortisatsioonimiiAr on immateriaalsele pohivarale 30% (awutitarkvara litsentsid).

Muutused eeldatavas kasulikus elueas v6i vara tulevase majandusliku kasu ajalises struktuuris
kajastatakse vastavalt kui muutusi amortisatsiooniperioodis ja meetodis ehk kui muutust
raamatupidamislikes hinnangutes.

Finantskohustused

Finantskohustused vdetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest
saadud tasu diglane vaartus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimaara. T€hingukulud vdetakse arvesse efektiivse
intressim?iara arvutamisel ning kantakse kuludesse fi nantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse hrlemiaruande real "Finantstuludja -kulud", va.
need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitatava materiaalse p6hivara finantseerimisega (alates
eh;tustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvotmiseni).

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid (sh hoonestusoiguse leping maa rendi osas), mille
puhul k6ik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hiived kanduvad iile rentnikule. Kdiki
iilejaanud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete
nii0disv?artuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade
amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tiidiga v6i rendiperiood, olenevalt sellest, mis on liihem.

Kapitalirendi tingimustel miitidud vara kajastatakse rendileandja bilansis n6udena kapitalirenti tehtud
n€toinvesteeringu summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluks / -tuluks ja rendikohustuse / -ndude
tasumiseks selliselt, et intressim:ier oleks igal ajahetkel sama.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperiood; jooksu I lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Sihtfi nantseerimine ja siirded

Itarade s i ht/inants eer i mine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel mk€ndatakse brutome€todit, s.t. sihtfinantseerimise abil
soetatud vara vdetakse b;lansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetamise
finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse
soetatud vam kasuliku eluea jooksul. Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes
real "saadud toetused".

Mitterahaline sihtfrna tseeri ine

Mitterahalise sihtfinantseerimise, va. t€iselt riigiraamatupidamiskohustuslaselt ja selle uksustelt
saadud mitterahalise sihtfinantseerimise, kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud vara
voetakse bilansis arvele tema 6iglas€s v:iiirtuses ning samas summas kajastatakse bilansis kohustusena
tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Saadud vara amortiseeritakse kulusse ja

sihtfinantseerimise kohustust tulusse saadud vara allesjaanud kasuliku eluea jooksul.

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real"saadud toetused".

:llitiali*a iir. :.icir iiical)1fi :nr.pi,scs i).ll.r
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Teget'uskulude siht|inantseer inine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu, va riigieelarvest saadud tulu, kajastatakse tulemiaruandes
proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st
saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real "saadud toetused".

Netovara

Kapitalina on kajastatud enne Kaitseliidu seaduse j6ustumist Kaitseliidu omandis olnud varasid.
Akumuleeritud ulejzuk sisaldab eelmiste perioodide ja aruandeperioodi tulemit, iimberhinnatud
p6hivara uut soetusmaksumustja sihtfinantseerimise a estuspohim6tete muutuse tulemit.

Bilansipaievajergsed siindmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varaja kohustuste hindamist m6jutavad asjaolud,
mis ilmnesid bilansipaeva ja aruande koostamispa€va vahel, kuid on seotud aruandeperioodil v6i
varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipaevajargsed siindmused, mida ei ole varadeja kohustuste hindamisel arvesse v6etud, kuid mis
oluliselt mdj utavad j?irgrise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Miii igitulu

alade ja tegevusalade ldikes jztugmiselt:Kaitseliidu miiiigitulu jaguneb geogmafiliste

tuhandetes koonides, aasta kohta
Geograafi lised piirkonnad
Eesti
Belgia
Kokku

Tegevusalad
Utir ja rent

sh hoonestus6iguse seadmine
Muu toodeteja teenuste mtiik

sh valveteenused
valj adppeteenused
triikiste ja reklaami miiiik

Kokku

2009 2008
3 333
1  615

3 140
I 700

4 948 4 840

2009 2008
2 024

60
2 924
| 774

657
228

| 624
62

3  2 1 6
2344

54'1
175

4 948 4 840

Darc /ku  p r . v  . . . a
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Lisa 3 Saadud toetused ja muud tulud

Saadud toetused

tuhandetes koonides, aasta kohta

Eraldised riigieelarvest
Kodumaine sihtfi nantseerimine
tegevuskuludeks
Saadud varustus Kaitsevde asutustelt
Kodumaine sihtfi nantseerimine pdhivara
soetuseks
Saadud liikmemaksud
Muud toetused ja annetused
Saadud toetused kokku

Muud tulud

tuhandetes koonides, aasta kohta

Kindlustushiivitised
Muud kahjuhiivitised
Muud tulud kokku

2009 2008
288 081

299
'7 | 281

3 691
53'l
273

295 369

792
29 651

3 440
529
235

364 162 330 0r6

2009 2008
1 9

164
l l

258
183269

Lisa 4 Tegevuskulud

Antud toetused

Kaitseotsta$elise vara modemiseerimise kiiigus tagastati kasutuselolev vara, mis asendati
uutega 5 975 tuhande krooni eest (2008. a 260 tuhat kooni).

Sihtfinantseerimise koras emldati Kaitseliidu Kinnisvara SAle arendustege\useks 150 tuhat
krooni (2008.a 70 tuhat krooni).

Lisaks tasuti MTU-de liikmemaksud 23 tuhat kooni (2008. a 19 tuhat kooni).

2008.a eraldati Sdjalis-sportlik Selts Emale 2 200 tuhat krooni p6hikirjalise tegeruse
labiviimiseks (2009.a 0 hooni).

Date lk\t\)paaN ....... J. 2. Q ?.. l=e:e...
SiEnrt  rc,  r l l l ' i r i
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tuhandetes koonides, aasta kohta

Ttiijj6ukulud kokku
Tddtasu
Erisoodustused
Maksukulud

Majandamiskulud kokku
Administreerimiskulud
Lehetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete majandamiskulud
S6idukite majandamiskulud
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
lnventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustnsteenused
Oppevahendite ja koolituse kulud
Kaitseotstarbelise varustuse ja materjalikulud
Eri- ja vomiriietuse kulud
Muud majandamiskulud

Muud kulud kokku
Maksud, l6ivud, trahvid

sh k?iibemaks
muud maksudja loivud

Muud tegevuskullld
sh Ebatdenaoliselt laekuvad n6uded

tuhandetes koonides, aasta kohta

Tulu hoiustelt
Finantstulud ja -kulud kokku

2009
186 093 188 463

2008

t31 923
8 1 5

4'7 355

r39 542
1 i89

47 732

135 985 86 849
6 932
1 122
1 12',7

l l 8 9 l
13 274
4 456
8 02',7
6 029
6 963

69 7s0
1 969
4 445

8 599
1 'n4

700
I 615

t3 634
5 693
4 040
5 492
8 255

22 396
1 534
5 1',77

tE 149 15 054
14964
14 470

494
90
85

18 7 4',7
18 222

525
2
2

Kaitseliidu keskmine koosseisuline tdijtajate arv 2009. aastal oli 999 (2008. a 858).
Kaitseliidu koosseisulistele tijdtajatele maksti tiiotasu 133 814 tuhat hooni (2008.a 133 991
tuhat kooni). Keskmine kuutiidtasu 2009.a oli 1 I 162 krooni (2008.a 13 014 krconi).

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

2009 2008
4 783 6 351
4 783 6 J51

!ignaturl ial lkir i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-,
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Lisa 6 Nduded ostjate vastu

tuhand€t€s koonides, seisuga 31. detsember

Ostjatelt laekumata arv€d
Ebat6eniioliselt laekuvad a ed
N6uded miiiidud p6hivara eest
N6uded ostjate vastu kokku

2009 2008
385
- 1 1
r 5 0

531
-130

0
524 401

2009 2008
Eb|t6eniioliselt laekuvad arved perioodi algus€s
Laekunud ebat6eniiolisett laekuvaks tunnistatud nduded
Ebatdeneoliselt laekuvaks tuonistatud nouded
Lootusetuks tunnistatud nouded
Ebat6eniioliselt laekuvad arved perioodi ldpuks

Lisa 7 Ett€maksed ja muud nduded

tubandetes koonides, seisuga 31. detsember

Laekumata toetused
Nouded td6v6tjate vastu
Muud eftemaksed ja nouded
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud
Ettemaksed ja muud n6uded kokku

-130

-,1
l 2 t

-45
5

-90

-11 -r30

2009 200E
8  l l

45 24
2'7',7 384

0 2 50s
330 2 924

Kidel ,,Laekumata toetused" kajastatakse Sotsiaalkindlustusametilt laekumata vanemahiivitisi
ja kirjel ,,N6uded titdv6tjate vastu" kajastatakse kinnipidamised ttidtasust telefoni-, toitlustus-
ning kiitusekulude eest

Kirje ,,Muud €ttemaksed ja nduded" kajastab kohtuotsustega m?iAratud kahju hiivit''mise n6ud€id
kolme eraisiku vastu summas 77 tuhat krconi, Kaitseliidu Kinnisvam Sihtasutuse poolt tagastatavat
sihtfinantseerimist tegevuskuludeks summas 150 tuhat kooni ning 6igusvastaselt voSrandatud maa
eest saadavat kompensatsiooni summas 50 tuhat krooni (2008 a vastavalt 133 tuhat krconi' 150 tuhat

kroonija 101 tuhat krooni) .

Tulevaste periooilide ettemakstud kulud koosnevad l6petamata ehituste kaiibemaksust summas 2 484

tuhat ktoonija koolituskulude ettemaksust 2009.a eest summas 2l tuhat krconi

rnridia:a. Iti r!i llli;iiiii)!ri PutPt,sts o01)
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Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuv0lad
tubandetes kroonides

3t.12.2009
Ettemaks Maksuvdlg

31.12 .2008
Ettemaks Maksuvdlg

Ettev6tte tulumaks
Kiiibemaks
Uksikisiku tulumaks
Erisoodustuse hrlumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Tiidtuskindlustusmaksed
Maamaks

Ettemaksukonto jaak

Kokku maksude ettemaksed ja
maksuvdlad

Lisa 9 Varud

tuhandetes kroonides, se;suga 3 L detsember

Tooraineja materjal
Kaitseotstarbeline vara
Varud kokku

2008.aja 2009.a €i ol€ varusid alla hinnatud.

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

3

2 l
| 992

40
3 998

0
443
60

0

t 5
1 8

2 569
8',1

4  9 1 9
186
1.24

0

74 6 578

2009

7 9rA

2008
421

38 7',71
941

40 854
39 r92 41801

Lisa 10 Pikaajalised fi trantsinyesteeritrgud

Kaitseliit omab osalust Kaitseliidu Kinnisvara Sihtasutuses, mis loodi 3. augustil 2004. Sihtasutuse
eesmark on Kaitseliidule kuuluva kinnisvara otstarbekal viisil majandamisega kaitsej6udude
tegevusele kaasaaitamise kaudu korrakaitse ning keskkonnakaitse arendamiDe.

Kaitseliit €i koosta konsolideeritud raamatupidamise :lastaaruannet, mist6ttu vastavalt
Raamatupidamise iildeeskirjale kajastab ta oma konsolideerimata aruandes sihtasutust
soetusmaksumuse meetodil. Kaitseliidu osalus sihtasutuse omakapitalis on seisuga 31.12.2009. a
40 tuhat krooni, soetusmaksumuse meetodil kajastatava sihtasutuse soetusmaksumust pole alates
asutamisest olnud p6hjust korrigeerida. Osalus sihtasutuses on seisuga 31.12.2008.a kajastatud
Kaitseliidu bilansis p6hivara real ,,Pikaajalised finantsinvesteeringud" summana 40 tuhat krooni

2006- aastal andis Kaitseliit sihtasutusele iile materiaalset p6hivam summas 9 386 tuhat krooni. Kui
Kaitseliit koostaks konsol;d€eritud raamatupidamise aastaaruande, suureneksid Kaitseliidu varad ning
netovara seisuga 31.t2.2008 ning 31.12.2009 vastavalt 8 840 tuhande ning 8 518 tuhande krooni
v6rra.

oo ' . '1 , 'upn- . . . . . .  / t9
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Lisal1 Kinnisvarainvesteerinsud
tuhandetes koonid€s, aasta kohia

31.12.2007

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jezikmaksumus

Umberklassifitseerimine materiaalsest pohivarast sh
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum

Kogunenud kulum

31.r2.2008

Soefusmaksumus
Kogunenud kulum
Jiiiikmaksumus

Umberklassifitsee mine materiaalsest pdhivarast sh
Soetusmaksumus
Umberhindluse tulem
Kogunenud kulum

Kogunenud kulum

31.12.2009

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jiizikmaksumus

Maa Ehitised Kokku

691

691

461
-66
395

2152
-66

2 086

4'72
0
0

532
-14'7
-20

I 004
-147
_20

2 t63
0

2 163

993
-233
'160

3 1 5 6
-233

2 923

| 182
3
0

2 534
0

-1 599
-48

3 7 t6
3

- l  599
-48

3 348
0

3 348

3 527
-1 880
| 64'l

6 8'75
-1  880
4 995

2009

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 3 8 1
Kinnisvarainvesteeringuteotsesedhaldamiskulud 94

2008

2 1 8
88

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud hoonestus6iguse seadmise lepingufe alusel neli

objekti (l 924 tuhat kiooni), maa ja hoonete osad (1 855 tuhat krooni), mida renditakse viilja

avaliktu sektorisse mittekuuluvatele Uksustele ning maad ja hoonete osad, mida ei kasutata

vaid hoitakse turuviiartuse t6usmise eesmargil (1 216 tuhat krooni)'

2009. aastal saadi kinnisvarainvesteeringutelt hoonestusdiguse tulu 60 tuhat krooni (2008 a 62

tuhat kooni)ja renditulu 321 tuhat hooni (2008 a 156 tuhat kooni)

2009. aastal hinnati iimber iiks maakatastrisse kantud maa kehtestatud maa maksustamishinna jargi

3 tuhat kooni. Kinnisvarainvesteeringute iimberhindlus kajastub netovara aruarldes real

^ rl l . r ic\I ,ru,r ;d",4.l iq:jr- '; l): ls ,
l l ir., luul' ir- .... !t:q.Y 1tLt?- 
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Lisa 12 Materiaalne pdhivara
tubandetes kroonides

Hooned
ia

rajatis€d

^o"lo- 
Masinad

' '  l aIne
seaomeoponlvara

L6peta-
Muu mata td6d

, rloKKuponrvara Ja ertemaK-
seo

JiiiikvAertus
31.12.2007 .a
Soetused ja parendused
Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Tagasi toodud miiiigiootel
pohivara grupist
Kulum ja allahindlus
Mahakandmine
Ule viidud kinnisvara-
;nvesteeringutesse
Ule antud mittemhaline
sihtfinantseedmine
Umberhindlus
Umberklassifi tseerimine
Jiiiikviiiirtus
31.12,2008.a
Soetusedja parendused
Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Miiiidud p6hivara
j?iakviiArtus

Kulum ja allahindlus
Mahakandmine
Ule vi idud kinnisvara-
rnvesteeflngutesse
Ule antud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Umberhindlus
Umberklassifi tseerimine
Jlekviiiirtus
31.12.2009.a
Seisuga 31.12.2007.a
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Miiiigiootel p6hivara
Seisuga 31.12.2008.a
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Seisuga 31.12.2009.a
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum

17 317 140 534 3l 254 8 982 3 378 5 444 206 909

163

-47 2

19 506

460

I 3 t 9
-'t 6'79

-12

-385

343

769

-5 6'75

0

-17', l
0

106

l0  586

0

-2 889
-58

0

0
0

1 5 0 3

'725

2 048

0
-l 543

0

0

13 546 44706

0 3 440

0 1325
0 -01a6
0 -70

6

220

0 0
3 0
0 660

0
t 3
0

0 -117
0 3

-2 489 0

.17 017 154 40J 26 620 18124 4 82E 16 sor 231 493
0

| 067

-6

0
0

-r 182

655

167

0
-3 900

0

0
0

439

0
-t 529

0

5

14 300 3'7

228',7 1',70

-244 0
-8827 -4 866
-1 090 0

-935 0

0 -s 829
0 0

10 676 0

t5 462 30 893

0 3 691

0 -2s0
o -19122
0 -1 165

0 -2 tt1

0 -5 829
0 1 3

-10  681  0

16 909 170 510 t6132 15 046 J 668 21242 243 601

17 317 249 732
0 -109 198
6  l 3 l 9

t10t'7 2'7) 073
0 -116 670

58  l3 l  28  309
-26 877 -19 321

0 0

58 835 38 473
-32215 -20 349

5 444 369 870
0 -t62961

0  1 3 2 5

r6  501  415  486
0 -1'7',7 993

2t 282 428 646
0  -  185  039

10 937
-'7 559

0

t3 587
-8'759

16 909 294 353 46 0'79 3',7 108 12 915

0 -123 783 -29 94'l -22 062 -9 247
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2009. aastal kanti maha pdhivara soetusmaksumusega 4 676 tuhat krooni ja akumuleeritud kulumiga
3 51 I tuhat kooni (2008.a 2 551 tuhat kroonija akumuleeritud kulumiga 2 481 tuhat kooni).

Seisuga 31.12.2007 on niiiigiootel pdhivarana (1 325 tuhat krooni) kajastatud vastavalt Kaitseliidu
Keskjuhatuse otsusele 2008. aastal miiiidav kinnistu Viljandimaat. 2008. aastal kinnistu v66randamine
lopetati ostate puudumisel, kinnistu miiiidi 2009.aastal.

L6petamata t66de ja ettemaksetena kajastatakse renoveerimisel olevate hoonete ja rajatiste
parenouseo.

2009. aastal hinnati iimber maakatastrisse kantud maa kehtestatud maa maksustamishinna jargi 13
tuhat kooni (2008. a 3 tuhat krooni). Materiaalse pdhivara iimberhindlus kajastub netovam aruandes
real ..Umberhindluse tulem".

P6hivara kirjetel sisaldub objekte, mille omandidigus j uriidi liselt ei ole riigilt Ka;tseliidule iile tulnud.
Varade kajastamisel on ldhtutud tehingu sisust. Kaitseliidu kasutuses ja kontrolli all olev vara
kajastatakse bilansis Kaitseliidu varana.2005. aastal on hinnatud Kaitseliidus pShivara oiglasele
v?iaftusele.

Juri id i l ise omandidieuseta vara
Obj€kti

Struktuu iiksus nimi/aadress
Soetus- Jnnk-

maksumus maksumus
31,12.2009 31.12.2009

Soetus- Jenk-
maksumus maksumus
31.12.2008 31,12.2008

V6ru Malev Sanna linnak 24 558 24 558

Tartu Malev Kardla baas 3 437 3 437124 2 1 0

Sakala Malev Peetrimdisa baas 241 91

Laane Malev Tsiviilkaitse
linnak. Kaina
Piirsalu baas 29 244 456 29 244 I  t 7 l

Harju Malev Ladva l, Saue 804
Jarva Malev V?iike-Pamu 6b, 2 1 0 t 3 l

Kokku 57 239 580 s8 491

2009.a vormistati Kaitseliidule Vitjandimaal asuva Peetrimdisa baasi ja Hiiumaal Kaina tsiviilkaitse
linnaku ning Sauelja Tiiril asuvate obj ektide j uriidiline onandi6igus
2008.a vormistati Kaitseliidule kahe Saaremaal asuva objektijuriidiline omandi6igus.

Lisa l3 Volad hankijatele

tuhand€t€s koonides, s€isuga 31. detsember

V6lad hankijatele toodeteja teenuste eest
V6lad hankijatele pohivara eest
Vdlad hankijatele kokku

2009 2008
3 500
4 281

2 480
I  935

1 781 4 415

Kirjel ,,V6lad hankijatele" kajastuvad tthiajalised kohustused toodete ja teenuste eest hankijatele ja

lepingulised maksed. 2008.a lepinguliste ehitus- ja renoveerimistdtide maksete eest on tasutud 2009'

aastal :rrrrrrii:c ,!.,r rgorllrrri?Lrirjr illrrtoses r''rri]

o"'. 'r.,"pi". .... ..J.1 01 pQ
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Lisa 14 Vdlad tiiiiv6tjatele

tuhandetes koonides, seisuga 31. detsember

T6tttasude v6lgnevus
Deklareerimata maksukohustused
Puhkusetasude kohustus
Muud v6lad tiiijvdtjatele
V6lad tiiijvotjatele kokku

2009 2008

0
0

8  0 1 1
2 l

8 032

ja muu liihiajaline v6lgnevus

60
39

48 396
0

tuhandetes koonjdes, seisuga 31. dets€mber

J:irgmise perioodi tulu hoonestus6igusest
Mulld ettemaksed
Sihtfi nantseerimise kohustus
Muud kohustused
Saadud ettemaks€d kokku

tubandetes kroonides, sejsuga 31. detsember

Muud pikaajalised v6lad
Pikaajalised kohustused kokku

Kirje "Muud pikaajalised vdlad" kajastab
ja ostueesdiguse seadmise lepingutele".

8 192
5 423
8 665

Lisas on kajastatud 2009.a detsenbrikuu tiiiitasu, t6iij6umaksud
tdiitajatele, mille tasumise tiihtaeg on j aan uaris 20 I 0.a.

Lisa 15 Saadud ettemaksed ja muud kohustused

2009 2008
60
0

57 085
8 1

51 226 48 495

Kirje,,Muud eftemaksed" sisaldab 2009 .aastaks ettemakstud renditulusid
Sihtfinantseerimise kohustusena kajastatakse riigieelarveliste eraldiste kasutamata jaaki vastavalt
Kaitseministeeriumiga s6lmitud €raldist€ lepingule 5? 060 tuhat krooni (2008.a 48 396 tuhat krooni)ja
Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakonna eraldist koostddbppuse ,Jartu sillad lukku 2010"
lebiviimiseks 25 tuhat krooni.
Kide "Muud kohustused" knjastab tagati stasusid j a kohtut?iituritele ijlekantavaid kinnipidamisi.

Lisa 16 Pikaajalised kohustused

2009 2008
I  5 1 8 3 5',79
3 518 3 579

3 objekti hoonestusdiguse tasu, vastavalt "HooDestus6iguse

Lrar.'r.r 'upit '  ...41h 2?A "
Signnlrre/al ik i r i  . . . . - . .
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Lisa 17 Kasutusrendid

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Kaitseliit kui rendileandja

Kasutusrenditulu

J?irgniste perioodide renditulu
mittekatkestatavatest
rendilepingutest

12 kuujooksul

Rendile antud varade bilansiline
j aakmaksumus

Seisuga 31.12.2009

Seisuga 31.12.2008

31.'t2.2009 31.12.2008
969 I 331

'7 287 11 016

Kinnisvara-
investee ngud Muud varad Kok:ku

2009 2008
I  3 t l I t49

969 I  3 3 1

3'779 3 508

2923 8 093

't 287

0 1 6

Kinnisvarainvesteednguna on kajastatud hoonestusdiguse seadmise lepingute alusel neli objekti
(l 924 tuhat kooni) ning maa ja hoonete osad (l 855 tuhat krooni), mida renditakse valja
avalikku sektorisse mittekuuluvatele tlksustele. Muude varade all kajastatakse materiaalset
p6hivara, mida kasutatakse enda pdhitegevuse tarbeks kuid on ka liihiajaliselt antud
kasutusrendile (laketiirud, lennumjad, saalid jms).

Kaitseliit kui rentnik

2009 2008
Kasutusrendikulu

Jiirgmiste perioodide rendikulu
mittekatkestatavatest
rendilepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

3 466

31.t2.2009 31.12.2008

2009.a oli s6idukite kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 3 198 tuhat krconi
(2008,a 2 493 tuhat kooni) ja ruumide kasutu$endilepingutest tulenev rendikulu kokku

268 tuhat krconi (2008.a 152 tuhat krooni).

2 645

8 465 1 1 9 3 1

3 466
8 465

Dcre'ku;pic\ ...... /2!?i4'ta lt
Signa lu re /a l l k i r i . . . - . . . . . . . .  .  . . . .  (  ? :

3 555
4 910
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Lisa 18 Seotud osapooled

Juhtkonna tasud
Kaitseliidu keskorganite keskkogu, keskjuhatuse ja keskrevisjonikomisjoni liikmete kulud
kompenseeriti 2009.a 34 tuhande kooni ulatuses (2008.a 38 tuhat krooni).

Kaitseliidu tilem ja stmktuuriiiksuste juhid said aruandeaastal tasu kogusummas 6 316 tuhat
kooni (2008.a 7 064 tuhat kooni).

Kaitseliidu iilem ja Kaitseliidu Peastaabi iilem keskjuhatuse liikmena tasu ei saanud.

2009.a ega 2008.a ei ole tehtud muid olulisi tehinguid Kaitseliidu keskorganite liikmete,
shuktuuriiiksuste juhtide ja nendega seotud osapooltega. Vastavalt Kaitseliidu seadusele,
Kaitseliidul ei ole Sigust tagada oma varaga fiiiisiliste v6ijudidiliste isikute kohustusi.

Lisa l9 S0ndmused piirasl bilansip?ieva

Vastavalt Kaitseliidu keskjuhatuse 21.01.2010 otsusele nI K-0.1-111120PR on 2010 aasta
iooksul planeedtud l6petadaja likvideerida Kaitseliidu keskjuhatuse 15.05 2004 otsusega ru 7
asutatud Kaitseliidu Kinnisvara SA (Ariregistuisse kantud 16.08.2004) Vastavalt Kaitseliidu
Kinnisvara SA pdhikirja punktile 7.3. (kinnitatud Kaitseliidu keskjuhatuse 04.06.2004
otsr.tsega ff 8) l:iheb pahast vdlausaldajate nduete rahuldamist ning selleks vajaliku raha
deponeerimist sihtasutuse allesjiiiinud vara iile Kaitseliidu omandisse. Seisuga 28.02.2010 on
Kaitseliidu Kinnisvara SAI vara summas l0 809 tuhat krooni ia kohustusi summas
2 340 tuhat krconi.

Tulenevalt rahandusministd 28. detsembri 2009. a maiirus€st m 7l lll l L l0 I 0. 2, 2'l j6ust.
11.01.20101, minnakse alates 01.01.2010.a Riigi raamatupidamise iildeeskirjas iile uutele
arvestusp6him6tetele:

- vastavalt $ 38 l6ikele 6 kajastatakse kaitseotstarbelised varud, mida kasutatakse ainult
militaareesmdrkidel, alates 2010. aastast soetamisel kuluna. Laos ja kasutuses olevate
varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansiviilist arvestust. Kaitseotstarbeliste vamde
mahakandmine ja iileminek nimetatud varude bilansivdlisele arvestusele vfiendab
Kaitseliidu bilansis varusidja tulemit ca 38 miljoni kooni va?iluses.

- vastavalt $ 58 ldikele 6 tuleb materiaalne ja immateriaalne p6hivara soetusmaksumusega
alla 30000 krooni kanda 2010. aasta jooksul bilansist vailja, kajastades j?iekv:i:htuse
amortisatsioonikuluna. P6hivara arvelevdtmise piirmiiztana jiiab kehtima 30 000 krooni,
kuid enne 01.01.2005 soetatud materiaalneja immateriaalne p6hivara soetusmaksumusega
alla 30 000 krooni kantakse bilansist maha. Kuna Kaitseliidul ei ole kbik alla 30 000
krooni maksumusega p6hivarad t?lielikult amortiseerunud, vaheneb p6hivara
j?i?ikmaksumus bilansis ja tulem ca 8 miljoni krooni v61.ra ning p6hivara nimekirjas olnud
varade osas, mis jiiiivad kasutusse, peetakse bilansivAlist arvestust.

jnr t ia i led ro i  iar  r i ! t l raai i r r l
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SOT,TTI}IATTJ VANI}T]I (]DIiTORI ARI]ANNtr]
Kai lse l i idu keskkogule

olenre audireerinud lchekiilgedel 9 kuni 29 csitatud Kaiiscliidu raamarupidamise aastaaruannet, mis sislttdab bitanssi
seisuga.ll detsember 2009, kasumiaruannet. rahavoogudc aruannel ja omakapitati muuLusrc aruaDDet eelroodud kuupaevat
ldppenud maiandusaasta kohtx. aastaaruandc kooslamiscl kasuraiud olrliste aruesluspohimdlete kokkuvotel ning nrurd

J tu h n tu s e * oh us tus el rua hntupidd ht i s c nnnaary an de os^

Juhatuse kohusruseks oi raamalupidalnisc aastaa.uandc koostamine nnu 6r8e ja aiglane esilamine kooskdta! l-tes1i hea
raanutupidanrislalaga. Nende kohusluste hulka kuululad 6jakohase sisekonrrolUsnsreemi kujundamine ja rijits hoidhinc.
nlis taSab raamalupidamise aastaaruande korektse koostamise ia esitamise ibna petrustesl voi vigadest tulenevale otuUstc
laarkajaslamisrc.ta, asiakohastc anesruspdhinritere laumine ia rakendamine ning anrud finginrustes p6hiendarud
raahalLrpidamishinnangute regenrine_

Ya leaudiitori lohtunuse.l

Meic kohustuseks on alaldada auditi pohjal arvamust ranmalupidamise aaslaaruande kohta. viisime auditi labi kooskolas
[csti Auditeerimisccskirjaga. Auditeerinriseeskiri nouab, ct me oleme vastavuses eetikanoudcga ning et me planeerimeja
!iime auditi labi omandamaks pohjendatud kindlusllnne. el raanrarupidam ise aaslaaruanne ei sisalda olulisi laarkajasramisi.

Audit hdlmab raamatupidamise utaaruandes esitaiud arvnairajate .ia alalikustarud infonnalsiooni kohra auditi
tdendusmalerjrU kosumiseks !ajxUke protseduuride labiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu soltuvad audiir.rri
otsustustesl. sealhulgis hinnangLrst .iskidele. et raamalupidamise aastaaruanne vSib sisaldada petLncst !oi visadest
tulene!aid olulisi vaarkajaslamisi. Asjakohaste auditi protseduuride ka!andamiseks v6tab audiito. nende riskide hindamisel
arvesse dige ia diglase raamatupidamire aastaaruandc koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekonrrollisilsteemi. kuid
mitle selleks, ct avaldada arlamusl sisckontrolli lulenrullikkusc kohra. ̂ udi1 hdlmab ka kasntatud arvestuspohindtete
asiakohasuse juhatuse poolt rehtud raanatupidamislike hinnangute p6hjendalusc ja raamatupidamise.astaaruande iildise
csitr6laadi hindamisl.

Usume. et kogutud audili locndusmarerjal on piisavja as.jakohanc mcic !r!amusc a!aldamiscks.

Iliirkusegr arva,nuse aealdaitisc alus

l\'leil ei ole olnud voinalik vcenduda kaitseoKtarbelise pohi,varaha raamalupidanli!likus laartules l6,l frln krconi
kataslatud p6hivaraobjeklide olenusolus. kuna obiektide asukohta purduta! infbnnatsioon on Riigisaladuse ja sala$atud
valisteabe serduse \ 7 kohaselt riigikailse riigisaladus.

illii/kutegx urvonus

Oleme seisukohal. et vALia ah-atud vilimalike parandusle m,jiu. mis oleksid vdinud omtuda valikuks. kui me oleksitnc
saanud piisava r6endusnlaler.jali cclnenud l6isus kirjeldarud asjaolude kohta, kajastab illalmainitud raamatupidamisc
aastaaruanne oluliscs os6 6iScstija 6iglaselt Kaitseliidlr finahBseisundil seisuga 3 L delsembe. 2009 niDg sellel kuupaev.l
l0ppenud maj.ddusaasta finantsrulenlud.ia rahavoogusid kooskola! Eesti Hea raamatupiddnrista!agd.

Tal l inn.  27.  apr i l l  2010

KPMG Baltics r\S
Tegevusluba nr .  l7
Nar!a mnt  5.  TaUinn
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TEGEVUSALADE LOETELU

tuhandetes kroonides, aasta kohta

EMTAK kood Tegevusala
Aruandeperioodi l.l-31.12.2009 tegevusalad

84249 Muud avalikLr julgeoleku ja konakaitsega seotud tegevused

68201 Enda v6i renditud kinnisvara iiiirileandnineja kiiitus

85599 Muu mujal liigitamata koolitus

58141 Ajak irjade jm perioodika kirjaslamine

84119 Mujal liigitamata riigi haldustegevus

t '7'74

2 024

657

228

265

2 344

| 624

54',1

175

150
Kokku tegevusalad 4 948 4 840

Kavandrtavad tegevusalad aruandeperioodiks 1.1-31.12.2010

84249 Muud avaliku julgeoleku ja konakaitsega seotud tegevused

68201 Enda v6i renditud kinnisvara iiiirileandmineja kAitus

85599 Muu mujal liigitamata koolitus

58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine


