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KAITSELIIDU TEGEVUSARUANNE
Kaitseliidu(KL) tegevusalaks
on riigikaitse(EMTAK kood 84221).Kaitseliidutegevus
pdhinesiilesannetel,
mis piistitatud:
- kaitsevae
juhataja2009.aastadirektiiviga,
- Kaitseliiduarengukavaga
2010-2013(KLAKI3),
aastateks
- kaitsevae juhataja 21.05.2007 kiiskkirjaga nr 138 ,,Kaitseliidu tegewskava
koostamine",
- kaitsevaejuhataja 20.05.2008kaskkirjaganr 9-S "Kaitsejdududemobilisatsiooni
rakendamise
kord",
astmete
labiviimisenings6jalisevalmisoleku
ettevalmistamiseja
"Eesti
ja
- kaitsevaejuhataja18.07.2008.
kaitsevae Kaitseliidu
a kiiskkirjagam 10-S
ja mobilisatsiooni
eeskiri",
s6jalisevalmisoleku
- kaitseministd09.11.200'1
2008nr 452 ,,S6jaliseriigikaitsearengukava
k?iskkirjaga
2011",
- VabariigiValitsuse22.01.2009
2009-2018.
konaldusnr 27 Sdjalisekaitsearengukava
ja toetaltegewseks.
jagunesidpdhitegevuseks
Ulesanded
Pdhiteeevuse
iilesanded:
jatkamine;
- tagadalahingukompaniideviiljaarendamise
- tagadasisekaitsekompaniideettevalmistamine;
j iitkamine;
- tagadavditlusgruppideviilj aarendamise
- jatkata staapideja toetusiiksusteettevalmistamist;
- tagadafomeerimisiiksuste
tAitmiseksi
mobilisatsiooniilesannete
v?iljaarendamine
- tagadamissiooniiiksuste
eelkomplekteerimine.

gevuseiilesanded:
Toeta!.te
- tagadamiizhatudkaitsev?ie
ja Kaitseministeeriumiobjektidevalve;
- jatkataeriorganisatsioonide
ning
riigikaitselistkasvatusttidd
kauduEestielanikkonna
ja
propageerimist;
isamaalisuse kaitsetahte
- tagadatsiviilstruktuuride
viiljakuulutamisel;
hadaolukona
abistamine
igapaevaseltja
- tagadaKaitseliiduliikmetevalja6pejakehalineettevalmistus;
- jaitkatalogistika,side/ITjakinnisvaraarendamist;
- jatkatapropagandaja seltsitege!'use
ning varbamise
arendamist;
- tagadajiirelevalve
iile
ning
sisekontoll;
Kaitseliidutegevuse
- tagadateisteKaitseliidule6igusaktidega
piistitatudiilesannete
tiiitnine.

Ulesanneteteostus
1. Orsanisatsiooniiuhtimisevaldkond
perioodiks2010I poolaastalkoostatija kiideti KL keskkogupoolt heaks,,KL arengukava
pikaajaline
visioon,
nii
organisatsiooni
2013" (edaspidiKLAKI3), kus on sonastatud
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vii2irtusedja rollid kui ka keskpika perspektiivi eesmiirgidja nende saa!'utamiseks
kavandatavadprogrammid.
viiheneminem6jutasKaitseliidupalgalise
Majanduskiisisttulenevriigi eelarveressursside
personali arvu juurdekasvu, palgad viihenesid ning eelarve taitmise jAtkusuutlikkuse
\ iidi l?ibipersonali
koondamisi.
tagamiseks
Juhtimisvaldkonnasleidsid aset olulised KL valiskesk:kondam6jutavad arengud.
omarolli
(edaspidiKRK) staabidon ilha enamleidmasjavdljaarendamas
Kaitseringkondade
titti
s6jaaja
juhtimise
korapitane
juhtimissiisteemis.
on
kainud
valdkonnas
S6jalise
igikaitse
v:ilja6pet
esmast
On laibiviidud staapide
(edaspidiSA) malevatestaapideettevalmistamisel.
ja kaardihadutusi.Kirde KRK-s paiknevadmalevadon teinud sedaKRK staabijuhtimisel,
teised malevad iseseisvalt.Sarnuti on muutunud KL malevate seni tihe olulisima
maavalitsuse,staatusja iilesandedkriisireguleerimiseiilesannete
tsiviilkoostiidpartneri,
kontekstis.
2009. aasta jooksul viidi kaitseviie algatusel ja juhendamisel Hbi malevate
formeerimisplaanideja ,,Kodurahu' osaplaanidekoostamine Mdlemad nimetatud
ja tiiiendamist ka
planeedmisprotsessid
nduavad tahelepanu,plaanide kaasajastamist
iargnevalaastal.
"Kl iiksuste
ll poolaastaltiti,tati valja ja kooskdlastatiMaavee staabiga(edaspidiMaVS)
malevatealliiksusteettevalmistuse
projekt,kus satestati
ettevalmistamise
ajakava2009-2018"
(edaspidiKVPS)
ajalisedraamid. Samuti tdt tati valja koostddsKaitseveePeastaabiga
lahendus kaitseliitlastearr'estusepidaniseks malevate alliiksustespersonaliarvestuse
programmis.VastavaltKaitseviiejuhataja (edaspidiKVJ) kiisule jatkub KL alltiksuste
komplekteerimine
20I 0. aastal.

2. Inimressursiiuhtimisevaldkond
2.1 Personal
KL liikmeskond on 2009.a jooksul kasvanud oluliselt kiiremini kui mdijdunLrd
liihiperioodidel.Kaitseliidusoli 31.12.2009seisuga210 noorliiget,lll75 tegevliiget,42
3398 kodutiitafija
1318 naiskodukaitsjat,
auliiget,245 toetajaliiget;eriorganisatsioonides
kuulus
Kaitseliitu ja
3208 noorkotkast(sisaldab252 tdiskasvanudnoortejuhti).Kokku
e organisatsioonidesse
aastaldpuseisuga19596 inimest.Kasv on tulnud peamiseltKL
osas.
Senist
kaswtrendijelgidesv6ib oodata2010.aastateisekspooleks,et
tegevliikmete
peaaegul00Z
arv kasvasaastajooksul
tegevliikmete
arv iiletab12 000piiri. KL tegevliikmete
juurdekasvj?itkubsamastempos.Arvestades,
ja hinnanguliselt
et eelmiste
isikkoosseisust
jiiiinud
kasvutrendi
piiresse
arwkuse
2-3oZ
v6ib
liikmeskoma
aastatekasvutend on reeglina
lainud aastal.
iiheks suurimaksonnestumiseks
nii olulist tdusu pidada organisatsiooni
Naiskodukaitse liikmeskond on aasta jooksul kasvanud ligikaudu 15% vdna.
trendim6nev6ra
on suutnud2008.aastaliikmeskonnaviihenemise
Noofieorganisatsioonid
pidurdada.
Seosespersonalikuludeolulise viihenemisegaeelarveson peatatuduute teenistujate
vlirbamine ja vahendatud teenistujate kooseisutabeli jiirgsete ametikohtade arlu.
tegevuselesaameadekvaatselt
Ametikohtadevfiendamise otsest m6ju organisatsiooni
hinnataallesnendemdjudetegelikulilmnemisel2010.aastajooksul.
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2.2 Viiljadpe
ja alliiksus&valjadpe:
Reserviiksuste
ettevalmistamine,
individuaalLiibi viidi isikkoosseisule
ning alliiksustele
allilksusekursuseid
baas-,eriala-ja laskevalja6pet
ja koostegevusdpet.
ja
I vditlusgrupile 5 maleva staabile(osaleti
5 lahingukompaniile,
Kevadtomil)viidi lebi oppekogunemised.
Laiine
fomee misel.Pamumaa,
Kaitseliittaitistemalepiistitatudiilesandekaitsevae
i.iksuste
"KEVADTORM
ja Saaremaa
ja
2009".
6ppusele
malevadformeerisid saatsidomaduksused
Tartu, P61va,V6rumaa, Valgamaaja Sakala malevad osalesid6ppuse "SIIL 2009"
ja deformeerimisel.
formeerimisel
Jdgevamaal dppusel ,,KEVADTORM 2009" osalenud KL lahingugrupp koosnes
(Piimumaa,Laane) ja I Saaremaavditlusgrupisl.
koondstaabist,2 lahingukompaniist
kaasasKirde KRK dppuseleAlutaguse,Viru,
Samaaegselt
Alliiksusedtaitsidomatilesanded.
ja lahingukiiskude
koostamist.KL
Jdgevaja Jarvastaabid harjutatistaabitiidprotseduure
ja
tagati
militaarkoostdit
valdkonnas,
toetasdppuselabiviimistveeltagala-,teavitus- tsiviilja
ning teistejuriidiliste- ffiiisiliste
sujuv koostiidvom dppusealal kohalikeomavalitsuste
isikulega.
(edaspidiLaKo)ja viiele (Harju,Tallinna,
Kolmele(Harju,J6geva,Tafiu)lahingukompaniile
(edaspidi
MPR) viidi ldbi 6ppekogunemised
Viru, P6lva, Vdrumaa)miinipildujadihmale
p6hilahinguliikides
(edaspidiROK). LaKo-desdjalinevaljaopetamine
ningkokkuha.jutarnine
ja lahingutegevust
iksusenat:iideti. MPR-de
siduvatestegewstesiihtselt funktsioneeriva
ja tulepositsioonide
labisid baas6ppe
ettevalmistajad
relvameeskonnad,
tulejuhid,arvestajad
(SKaKo) valjadpet ja laskeharjutusiviidi labi nadalavahetustel
Sisekaitsekompaniide
koostamist.
2009.a alustatiobjektidekaitse-plaanide
vastavaltmalevatevaljadppeplaanidele.
6ppust,mis olid seotudkonkrcetsete
Malevadviisid labi SKaKo-dele
kokku48 ri.ibmasuurust
objektidega
omavastutusalal.
koordineerimavditlusgruppidevaljaOpet
2009. aastalasuti KL PS poolselttsentraalselt
plaanid,2010lahinglaager,
Tallinnav6itlusgrupikoolituseedendamine)
(viiljadppekavad,
ja alliiksusekursuseid,
osaletierialakursustel.
Kohtadelviidi labi laskeharjutusi
ja Liianemalevatekompaniidning Saaremaa
SakalaMaleva
Malevav6itlusgrupp,
PArnumaa
jalaveieriihm,JaNa Maleva v6itlusgrupp ning Rapla Maleva jalavaeriihm, tankitdrjekahuri
koostegevusdppuse
kooshindamisega
riibmja v6itlusgruppkonaldasidsituatsiooniha{utuse
"Orkaan 4" niiol - Piimumaal,Kikeperapiirkonnas.oppuseleoli kaasatudLAti Zemessardze
Antud formaat
luureri.ihm.
Kokku osalesdppuseliile 600 kaitseliitlase.
27. jalaviiepataljoni
hindamiseks
SA fllesannete
taitniselningkoostoii6ppuste
sobiballiiksustelahinguv6imekuste
koostttdks.
formaatsobibsamutirahvusvaheliseks
(edaspidi FK) ja formeerimispunktide(edaspidi FP)
Siiilitati formeerimiskeskuste
viidi lebi FK ja
taiitmise
tagamiseks
tase.Sdjaajaiilesannete
komplekteerituse
isikkoosseisuga
jajuhtide v2ilja6pet
KL Koolisja malevates.
staapide
FP komplekteerimist
ning instruktorite,
V6rumaaFK staapja
Kuperjanovipataljonisosalesid
dppuse,,SIIL2009"formeerimisel
225
kaitseliitlast
FP-d.Kokkuosalesformeerimisharjutusel
bppepaevj8 korral.Teadmisija
olevaleisikkoosseisule
Kaitseliitkonaldastegelteenistuses
kehalisivdimeidkontrollititestmeetodil.

KAITSELIIT

Majandusaasta
aruanne2009

Rahvusvahelised
sdjalisedoperatsioonid;
toimus6. nadalal,
LuureriihmaESTRIF-5rotatsioonalgas7. nadalal.ESTRIF-6iihtlustus6pe
peale mida alustati 6 kuulist valjaopet Paldiskis Kalevi JVP-S. Rotatsioon
opentsioonipiirkonda
toimus33.niidalal.
(32 luurajat)l6petatitahbegselt,iihtlustusdpeoli
ESTRIF-7riihma eelkomplekteerimine
alates9. veebr 2010 KFOR
planeeritud30-31. nadalal.Seosesotsusegamitte panustada
peatati.
operatsiooniriihma suwustiiksust,iiksuseettevalmistamine
Kaitseviieobjektidevalve:
valitsemisalas4l
S:iilitati liiiisilise valve olemasolevtase. Valvati Kaitseministeeriumi
valvuritiidkohta.
objekti. 2009.aastaldpuksoli objektidel118dijpaevast
Jatkati valveiiksustesidurniseplaneerimistSA maleva sisekaitsealliiksustega.V:iljaopet on
9 kwsusel.kus osaleskokku227valvurit KususedtoimusidJogeva
liibi viidudtsentraalselt
MalevaKirna6ppekeskuses.
Abi osutaminetsiviilv6imudele:
ning Piusteametija
on s6lmitud Politseiametija prefektuuridega
Koostddkokkulepped
paastekeskustega.H?idaolukorra seaduse rakendamisega maarati augustis Kaitseliidu
ja esindajate
kiisikomisjonidesse.
regionaalsetesse
asendajad
€sindajad
Seltsi,Eesti
Kaitseliidu,EestiJahimeeste
koostddkokkulepe
Juuli algul sdlmiti neljapoolne
ja EestiLaskurliiduvahel.
Jahispordiliidu
Kaitseliit konaldas12-13.mziltsilKaitseliiduKoolis riigikaitseerikursuseLaaine-Virumaa
juhlidele,kusosales15vallavanematja
linnapead
kohalikeomavalitsuste
teemal
kiisikomisjonilestaabioppuse
LazineMalevkoraldasmai algulkohalikulemaakonna
juunis
juhtidele
lebi
riigikaitsealane
viidi
omavalitsuste
saaremaa
,,Elanikeevakueerimine".
oli HarjuMaleva6ppekeskus).
erikursus(toimurniskohaks
kontroll6ppuse"
KL esindaja osales 2010. aastal planeeritava,,Kriisireguleerimisalase
2011
6ppuse
toimumine
liikati
planeedmisprotsessis.
keeruliste
majandusoludega
Seoses
aastasse.
ja s6lmimiselon uus koostiidlepePolitsei-ja Piirivalveametining Kaitseliidu
Koostamisel
vahel.
2,3Kaitsetahtekasvatamine
Seltsija sporditegevus:
paraadilNarvas.Juunisviis Kaitseliit
Veebruaris
osalesidKL iiksusedVabariigiaastapzieva
iiritused Jdgeval.KL malevadviisid
l?ibiiileriigilise Voidupiihaparaadija Maakaitsepaeva
paraadil
LisaksosaletiLati v6itjatepaeva
iiritusikSikidesmaakondades.
labi Maakaitsepiieva
KL ValgamaaMalevast
22.juunil I jalavaedihmaga
Cesises
ja s6jalisspordivdistlusi
ja malevadkonaldasidmitm€idiilevabariigilisi
KaitseliiduPeastaap
suusavoistlus,
sportlikkeiidtusi - Utria retk Alutagusel,Eel-ErnaHiiumaal,laskevbistlused,
kolmev6istlus,Ema Retkjm. Osaletika mitmetelkaitsevae,Piirivalveja Politsei
s-ojaline
kui vdistkondlikult.
konaldatudvoistlustelnii individuaalselt

KAITSELIIT

Majandusaastaaruanne 2009

Naiskodukaitse(edaspidiNKK):
NKK liikmeskonna
kasvoli 2009.a 15%,NKK-ssekuulub1357naist.
(Staabiassistendi
Velikoka kursus,PRbaaskursus,
Ule-eestiliseltviidi liibi erialakursused
kursus) ning koolitati vabatahtlikkeinstruktoreid (sh valdkonniti organisatsiooniopetuse
Toimusid e alav6istlusedPR ja ajaloo ning side ja staabi
dpetajad,esmaabi6petajad).
valdkondades.
(edaspidiBVo) uutele liikmetele.
Kdikides ringkondadeskorraldatiNKK baasvziljaopet
osales158 liiget, esmaabi
l6ikes:
organisatsioonidpetuses
Kokku labiti BV6-d moodulite
6ppis 130
noodulis 145 liiget, toitlustamisemoodulis 110 liiget ning sddurioskused
naiskodukaitsjat.
NKK
kava.Projektinaon valja t66tatudkursusekavad
Kinnitati staabiassistendi
baaskursuse
liikmed
on
NKK
KL
malevates
kursuse
liibiviimiseks.
PR-kususening Riihma-parameediku
tegevusse
ningvastavaviiljadppesaanudnaiskodukaitsjad
formeerimismeeskondade
kaasatud
funktsioonides.
sidejameditsiinialastes
rakendatud
valitoitlustuse,
staabiassistentide,
on
Osaleti 2 fiihmaga Vdidupiiha paraadil J6geval. Toimus iile-eestilinelaskev6istlus,
pe oodiks2010-2013.
2009.a tdiitativaljaNKK arengukava
koormusmatk
ningspordilaager.
kajastamine
ajakirjasKoitseKodu!.
NKK tegevuse
Margatavalt
on aktiviseerunud
NooredKotkad (edaspidiNK):
NK ridadessekuulub 3208 poissi.2009.aastal6pukson liikmeteaktiivsusearvestussisse
viidud 80%rilhmadest.
noortejuhikursust,tiks Lduna-Eestija teineP6hja-Eesti
Viidi liibi kakskordaVabatahtliku
piirkonnas.Uue ettev6tmisena
korraldati,,NKOliimpia",kus osalesid13 malevanoorkotkad
ja
ja valisvoistkonnad
Liiti LeeduVaba igist.
osalesid4-liikmelisedvdistkonnad
Martsis toimus Viljandimaal,,NK Oskustevoistlus",
kOikidest
malevatest.
Konkumildppv6istlustoimus25. aprillil
Viidi liibi NK omaloomingukonkwss
,,Riihmalaul".
Paides,kusosalesid13malevaesindused.
iildlipp
ning 6nnistatisisseNK organisatsiooni
23. mail tfiistati P6lvasNK 79. aastapaeva
paraadil
Jogeval
ning P61va,Sakalaja Valgamalevatelipud. Osaleti2 riihmagaVbidupiiha
Latis.
NK HarjumalevastVII Balti Sojamangudel
Juunisosaleti2 viieliikmelisevoistkonnaga
Vdistlesid
vallateritoodumil
Juunil6pustoimusNK Mini Ema2009TartumaalHaaslava
4liikmelised (vanuses 14-17) vdistkonnad kdikidest malevatest ning lisaks
kiilalisv6istkonnad
Lati ja Leedu Vabariigist.Juulis 2009 toimus vabariiklik KT ja NK
(NK Tartu ja Harju
suvelaagerRemnikullda-Virumaal.Augustisosaleti2 v6istkonnaga
sdialiselmitmevdistlusel.
malev)RootsiKodukaitse
Kodutiitred (edaspidiKT):
KT ridadesse
kuulub3316tiidrukut.

aruanne-2009
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24. jaanuaril t?ihistasid KT
Rahvusraamatukogus.

oma 77.

aastapaeva.Pidulik koosolek toimus

6petamistVdistlus
aktiveeritiKT jiirgukavade
oskustevdistlus"liibiviimisega
,,Kodutiitarde
Jogevamaal.
toimus17. 18.aprillil Kima oppekeskuses
toimus25. apdllil
Ldppvdistlus
omaloomingukonkurss,,Rtihmalaul".
Viidi labi ,,Koduti.itarde
esindused.
2009.a. Paides,kusosalesid13maleva
Vdistlesid13P6lvamaal.
Voistlusmatk,,Emake2009"toimusmai viimaselnadalavahetusel
17 aastavanustestkodutiiiardestkoosnevad4liikmelised v6istkonnad.
osaleti2 dihmagaVdidupiihaparaadilJ6geval.Juulis2009toimusVabariiklikKodutiitarde
ja Noorte KotkastesuvelaagerRemnikul.Vabatahtlikunoortejuhikursusestviidi labi 2
"KaitseKodu" lehekiilgedel
noortet€gemistest.
etappi.Vagaaktiivseltkirjutatakse

3. Aineliseressursivaldkond
3.1 Tagala
projekt, mis hdlmab KL logistikaalasttegel'ust
2009. aastalvalmis KV logistikaeeskirja
iiksustekomplekteeritus
s6jaajal.Relvastuseosason tagatudKL poolt ettevalmistatavate
kvartalil6pukson
aasta
esimese
puudus
relvastusest.
2010
kuid
on iiksuse
kZisitulirelvadega,
ja 2010. a. ldpuks 90 l0lo/". Tehnika- ja
tagatud55% kogu SA toitlustusvarustusest
peamiseltolemasolevatebnika ja transpordipargi
transpordivaldkonnaskeskendutakse
parendustele.
lahingumoona
hoidmine,kuna olemasolevad
Laomajanduse
osason endiseltraskendatud
hoiutingimused ei vasta osaliselt n6uete1e.KL infrastniktuud investee ngute kavas
keskendutakse eelisjzirjekoras ladustamisvdimekuste(relvastus, laskemoon, varustus)
parendustesse,uute ladude ehitustesseja malevate staabi- ja tagalakeskuste
valjaarendamistesse.
teostatudkarpedpuudutasidmarkimisv?iairses
2009.aastariigieelarvetasakaalutagamiseks
ja
rekonstrueerimisest
osaska Kaitseliitu.SeetottuloobutiNKK V6su 6ppe-ja puhkekeskuse
ja
liikati
2009
aasta
ehitustijddealustamine
Tartu Maleva Lehola Oppe- tagalakeskuse
viimasesse
kvartalisse.
Olulisesosasl6petatiAlutaguse
2009.aastajuulis valmisJarvaMalevaL66la oppekeskus.
ja
ningTarluMaleva
Malevastaabihoone
ehituseI etapp alustatiTallima Malevastaabihoone
LisaksteostatiAlu m6isaremondijidja Harju Maleva
ehitustdiidega.
6ppe-ja tagalakeskuse
on alustatudlasketiirudearendusprotsessi
Rutiinsetegevusena
relvahoidlarekonstrueerimist.
tingimused.Koostamisel
on valjastatudprojekteerimise
ning Valusteja Rutja lasketiirudele

osas
tiiiipprojektid.
Siselasketiirude
tellimuselvathsketiirude
on Kaitseministeeriumi

koostada
hiljemalt2010.aastalI poolespuuduvadohutusnduded,
mis on planeeritud
2009.a jooksul jatkus Kaitseliiduseaduse$ 40 lg 1 ja lg 3 aluselKaitseliiduomandisse
protsess.
varadeiileandmise
antavate
eraldistearvelt2009.aastalolid 288 081
Kaitseliidutegevusekulud kokku riigieelaNeliste
(2009.a
295369tuhatkooni).
tuhatkrooni
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RAAMATU PIDAMISE,{A.STAARUANNE
KESKJUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANI]I'LE
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TULEMIARUANNE
tuhandetes
koonides,aastakohta
Tegevustulud
Miiiigitulu
Saadudtoetused
Muudtulud
TegeYuskulud
Antudtoetused
Tditj6ukulud
Majandamiskulud
j a v:i:irtuse
langus
Pdhivamamortisatsioon
Muudkulud

2009

2008

369 319
4 948

335 039
4840

2

364 t62

3 3 00 1 6

3

r83

3

269
-367310
-6 148
-l86 093
-135985
-20 335
-18',7
49

Lisad

-310793
-2549
4
-188463
4
-86 849
4
- 1 78 7 8 I l , l 2
- 1 50 5 4
4

Tegevustulem

2 069

24 246

Finantstuludjakulud

4 781

6351

Aruandeperiooditul€m

6 852

30 597

puflos(s on:J
!niri^llediirr rdtliiiiiciilitnl

... . ./:?q..44Q
Darc'tlupbe\
Signaturliallkiri
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BILANSS

tuhandetes
kroonides,
seisuga
3l.detsember
2009
VARADKOKKU
Kiiibevarakokku
Raha

414 417
165775

382 548
142 092

125655

96 963

928
39 t92
248642

N6udedjaeftemaksed
Varud
Pdhivarakokku
Pikaajalised
fi nantsinvesteedngud
Kinnisvarainvesteeringud
pdhivara
Materiaalne
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

40
4 995
243601
414 411

93 922
93922
7 7al

Liihiajalisedkohustusedkokku
V6ladja ettemaksed
V6ladhankijatele
Vdlad tiiiiv6tj atele

6 578
5',7
226

Maksuv6lad
Saadudettemaksed
Pikaajalisedkohustusedkokku
Netovarakokku
Netovara

Akumuleeritud
iileja:ik

2008 Lisad

3 328 6,7.8
4 18 0 1
9
240 456
40
t0
1l
2923
t2
23't 493
382 548
68 860
68 860
4 415
8 032

35 r 8

7918
48 495
3 579

316977
31697',7
316971

3 1 01 0 9
3 1 01 0 9
3 1 01 0 9

13
14
8
15
l6

':rir.rllcrr:i)r' 1,i,:tii;iiti:arr pufposesonry

'-..,.,,,,",.""" t14. r''4!!2
'
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides,
aastakohta
tuhandetes
RahavoodpShitegevusest
Aruandeperioodi
tulem
Korrigeerimised:
ja iimberhindlus
P6hivaraamortisatsioon
Pdhi\arasihlfinanlseerimine
sihtfinantseerimisest
Kasun/kahjummitterahalisest
Saadudintr€ssitulud
Korigeeritudtegevustulem
muutus:
seotudkiiibevamde
P6hitegevusega
Muutusn6uetes
ostjatevastu
MuutusmuudesnOuetes
Muutusmaksude
ettemaksetes
Muutusmuudesettemaksetes
Muutusvarudes
muutuskokku
Pdhitegevusega
seotudkaib€varade
muutus:
POhitegevusega
seotudkohustuste
Muutusvolgadeshankijatele
tiiiivbtjatele
Muutusvdlgades
Muutusmaksukohustustes
Muutusmuudeskohustustes
Muutus saadudtoetusteettemaksetes
Muutusmuudessaadudettemaksetes
v6lgades
Muutuspikaajalistes
seotudkohustuste
muutus
P6hitegevusega
kokku
Rahavoodpdhitegevusest
Rahavoodinvesteerimist€gevusest
j a osalused)
Tasutudpdhivaraeest(v.a.finantsinvesteeringud
pdhivarasoetus
Materiaalse
muutusega
v6lgadeshankijatele
Konigeerimine
kokku
osalused)
Tasutudpohivaraeest(v.a.finantsinvesteeringudja
ja
osalused)
Laekunudpdhivaramiiiigist(v.a.fi nantsinvesteeringud
Miiijgistsaadud
tulu
n5uetemuutusega
Korrigeerimine
laekumata
Laekunudp6hivaramiiiigist kokku
Laekunudintressid
kokku
Rnhavoodinvesteerimistegevusest
Puhasrahavoog
perioodialguses
Rahajaselleekvivalendid
perioodil6pus
Rahajaselleekvivalendid
muutus
Rahajaselleekvivalentide

2009

2008

6 852

30 59'7

20 335
-3 691
5 829
-4 783

r7878
-3 440
t't'7
- 63 5 1

24 542

3 88 6 1

2',7
89
-'7|
2 505
2 609
5159
1020
1 43 0 5
-l 340
81
8 689

-39
-61
22 655

100
,13
-3
-2 131
-9 435

Lisad

ll,12
3
12
5

6
'7
E
,|
9

-lt 362

1 706
'7
912
0
4a296
39
-61
58437

14
8
15
15
15
16

8s936

-30893
2346

-44',706
264

-2854',7

-44442

25{)
-1 5 0
100
4 783
-23 664

0
0
0
6351
-38091

28692

47 845

96963
125655
28692

491l8
96 963
47 845

I2
t3

l:rti.rlici 1|! iri.:!:'.li!anirarr!urposes ortl)

q i g n r f t r r €a l l i : i f i
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
kroonides,
aastakohta
tuhandetes
Kapital

Eelmisteaastate
tulem

Netovarakokku

Seisuga
31.12.2007

86125

t92 784

279 509

0mberhindluse
tulemr
Aruandeaasta
tulem

0

3
30 59',7

31.12.2008
Seisuga

86725

2233E4

Umberhindluse
tulem'
Aruandeaasta
tulem

0
0

t6
6 852

Seisuga
31.12.2009

86 125

230252

3
30597
3 1 01 0 9
t6
6 852

3169',7'7

' T?iiendav
lisadesI I ja l2
kohtaon avalikustatud
informatsioon
iimberhindluse

I nrliallcii )'or Jij.,nlili.ati,.)npIJrft'!ci inr'.

&Cl
.....11:(..q..
Date/kuupbrr
............
Signature/allitiri
KI'MO.Tallinn
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LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE
Lisa 1

RaamatuDidamise
aastaaruandekoostamisealused

ja
Kaitseliiduraamatupidamise
aastaaruanne
on koostatudvastavaltEestihealeraamatupidamistavale
juhtudel,
pdntsiipi, v.a.
kasutadessoetusmaksumuse
kui arvestuspohim6tetes
allj?irgnevalton
kirjeldatud teisiti. E€sti h€a raamatupidamistava
on rahvusvaheliselt
tunnustatudarvestuseja
p6himdtetele
aruandluse
tuginevraamatupidamistava,
mille p6hin6uded
kehtestatakse
EestiVabariig;
raamatupidamise
seadusega
ning mida taiendavad
Raamatupidamise
Toimkonnapoolt vAljaantavad
juhendidja riigi raamatupidamise
n6uded.Vastavaltriigi raamatupidamise
iildeeskirjassatestatud
iildeeskirja S I I l6ikele 6, juhul kui Raamatupidamise
Toimkonna juhendites esitatud
arvestuspdhim6tted
erinevad lldeeskirjas setestatudarvestuspdhimStetesl
[ihtub Kaitseliit
majandusaasta
aruande
koostamisel
iildeeskirjas
satestatud
arvestuspdhim6tetest.
RaamatuDidamise
aastaaruanne
on koostatud
tuhandetes
Eestikoonides,
juriidiline isik, kes on vastavaltraamatupidamise
seadus€le
Kaitseliiton iseseisevavalik-6iguslik
kohustatud
koostama
raamatupidamise
aastaaruandeja
majandusaasta
aruande.
rahavoogudearuandest,
Kaitseliidu majandusaasta
aruannekoosnebbilansist, tulemiaruandest,
ja audiitorijareldusotsusest.
netovaraliikumisearuandest,
lisadest,
tegevusaruandest
g 43 l6igeI aluselloppesalates1-maist2006.aKaitseliiduPeastaabija
Kaitseliidu
Kaitseliiduseaduse
juriidiliste isikutenaning nende6igusj?irglaseks
malevatestaatusavalik-6iguslike
on Kaitseliit.
Kaitseliidustruktuuriiiksused
on AlutaguseMalev,Harju Malev,J6gevaMalev,JarvaMalev,L:iane
Malev,SakalaMalev,
Malev,Viru Malev,PdlvaMalev,P?imumaa
Malev,RaplaMalev, Saaremaa
Kaitseliidu
TallinnaMalev,Tafiu Malev,ValgamaaMalevja VSrumaaMalev,KaitseliiduPeastaap.
ja rahastamist.
Peastaap
konaldabKaitseliidustruktuuiiksustetegevust
ja hindamisalused.
J:irgnevalt
on valjatoodudpeamised
arvestuspdhimStted

ViilisYaluuta arvestus
loetakse
viilisvaluutaks.
Raamatupidamisaruande
esitusvaluutaks
on Eestikroon,k6iki teisivaluutasid
Valisvaluutas
fikseeritudtehingutekajastamisel
vdetakse
alusekstehingutoimumisepaevalametlikult
hinnatakse
V?ilisvaluutas
fikseeritudrahalised
varadjakohustused
kehtivadEestiPangavaluutakursid.
ametlikult kehtivat€ Eesti Panga
bilansipiievaseisugaiimber Eesti kroonidessebilansip?ieval
valuutakursside
alusel.
Umberhindamisetulemusenasaadudkursikasumidja -kahjurnid kajastataksearuandeperioodi
ja -kuludeskajastatakse
valuutakursi
kasumidjakahjumid,
tulemiaruandes,
kusjuures
tegevustuludes
kajastatakse
muudvaluutakursist
tulenevaderinevused
m;son seotudtarnijatejaostjatearveldustega,
ja -kuludes.
agafi nantstuludes
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ning raha ekvivalentidenakajastatakseraha kassasja pangas.Rahavoogudearuandes
j a finantseerimistegevusest
pohitegevusest
kajastatakse
rahavoogusid
kaudselmeetodil.Investeerimiskajastataks€
otsemeetodil.
tulenevaidmhavoogusid
soetatud)
liihiajalisi(kuni 3 kuuliset?ihtajaga
Rahaekvivalendina
kajastatakse
rahavoogude
aruandes
teadaoleva
summaraha vastu
mida on vdimalik konvedeerida
k6rgelikviidsusegainvesteeringuid,
ja pangaarvelduskontodel
olev
muutuserisk, sh kassas
ning mille puhulpuudubolulineturuviieftuse
:rrtic!i,i.ilirr icrr'rliii.alrcnpurposcsonl!
A rlLi.iisl.rrxii.ierti{itsc.rimiscks

:jignalure/alikiri
KPNlG,Taliinn

Lehekiilg14

aruanne200i)
MajandLrsaasta

KAITSELIIT

raha, mille kasutamiselei esine olulisi piiranguid,kuni 3-kuulisedtahtajaliseddeposiididnrng
rahaturufondi
osakud.

Tulu kajastamine
Kuitasuminetoimubtavatingimustest
tasuoiglasesvazirtuses.
Tulu kajastatakse
saadudv6i saadaoleva
pikemaperioodijooksul,kajastatakse
tulu saadava
tasuniiidisvaafiuses.
siis,kui kdik olulisedomandigaseotudriskidon lainud
Kaupademiiiigisttulenevattulu kajastatakse
m:iaratav.
seotudkulu on usaldusvaArselt
iile osdalening miiiigituluja tehinguga
Tulu teenustemtiiigist kajastatakseteenuseosutamisel.
sisemisest
intressimaiiimst.
kajastatakse
tekkep6hiselt
lahtudes
Intressitulu

Finantsvarad
m;lleks on antudfinantsvaraeest
Finantsvarad
v6etaksealgseltarvelenendesoetusmaksumuses,
otseselt
sisaldabk6iki finantsvamsoetamisega
makstudtasu6iglanevaaftus.Algne soetusmaksumus
kaasnevaidkulutusi, sealhulgastasud vahendajateleja noustajatele,tehinguga kaasnevad
kulutused.
maksudja muudsamased
mittetagastatavad
nende
ostudja miiiigid kajastatakse
K6ik tavap:irastel
turutingimusteltoimuvadfinantsvarade
st. pii€val,mil v6etakseendalekohustus(naitekss6lmitakseleping)teatud
tehingutetehingupaeval,
sell;seidosteja
toimuvaksnimetatakse
turutingimusel
finantsvaraostuksv6i miitigiks.Tavaperasel
toimub
antudturul
miiiijalt
osdale
finantsvam
iileandmine
miiiike,mille puhulostetavavdi miiiidava
perioodijooksul.
ndutud
vdi vastavate
tururegulatsioonidega
valjakujunenud
kajastatakse
edaspidinende
ehk kauplemisv;iaftpabereid
Edasinuiigieesmargilsoetatudfinantsvarad
vahotuskurssidel.
Eesti
Panga
ametlikel
ning
noteeritud
turuhindadel
mis baseerub
oiglasesv?i?irtuses,
muutus ja intressid
6iglase vzizirtuse
saadudmi:iigikasumid/kahjumid,
Kauplemisv5?itpaberitelt
"Finantstuludja
kulud"
real
vaartpaberitelt
kajastatakse
tulemiaruande
vastavatelt

Nbuded
N6uded teiste osapooltevastu. mida ettevdte ei ol€ soetanud edasimiiiigiks,sealhulgas
tunastustahtajani
hoitavad finantsvaradkajastatakseedaspidi korrigeeritudsoetusmaksumuses,
kasutades
efektiivsetintressimaara.
m€etodil kajastatavaidndudeid hinnataksealla, juhul kui on
Korigeeritud soetusmaksumuse
tdenaoline,et nendekaetavv?iefiuson vaiksemkui bilansilineva:irtus.Allahindluskajastatakse
kulunaj:irgmistelr;dadel:
tulemiaruandes
"muudtegevuskulud"
- noudedostjatevastujamuudpohitegevusega
seotudn6uded;
"fi nantstulud
seotudn6uded;
ja -kulud" lilhiajalised
investeerimistegevusega
"finantstuludja kulud" - pikaajalised
seotudn6uded.
investeerimistegevusega
n6udekogumiseks'
hinnangulpuuduvadv6imalused
kui malevajuhatuse
NOuetloetaks€lootusetuks,
ja otsustamiseks
labivaatamiseks
suunatakse
krooni,
N6uded,mille summaon suuremkui 30000
valja
kantudja neid
bilansist
Lootusetudndudedon
Otsusekinnitabkeskjuhatus.
keskjuhatusele.
vamdena.
bilansivaliste
kajastatakse
reat"finantstuludja_kulud"("muudfinantstuludjatulemiaruandes
ndueteltkajastatakse
Intressitulu
"finantstuludja -kulud muudeltpikMjalistelt
kulud" kui tegemiston liihiajalisten6ueteganing
' kui tegemiston pikaajaliste
n6uetega).
fi nantsinvesteeringutelf
nniy
ioi !'ri|li iitai,{Jrlpur0oses
rrl.iaili:ar

it're."
Lru,*
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Tingimuslik vara
millerealiseerumine
ei ole kindelning
Potentsiaalseks
varaksklassifitseeritakse
needvaraobiektid.
nendeiileDeetakse
arvestust
bilansivaliselt.

Varud
Varud vdetaksearvele soetusmaksumuses,
mis koosnebvarude ostuhinnast,osfugakaasnevast
ja soetamisega
maksudest
otseseltseotudveokuludest,
tollimaksust,muudestmittetagastatavatest
milleston mahaarvatudhinnaalandid.
kasutatakse
FIFOmeetodit.
Varudekuludeskajastarniselja
varudebilansilisevii?irtuse
arvutamisel
v6i neto
Varud hinnataksebilansis lehtudessellest.mis on madalam.kas soetusmaksumus
realiseerimisvdertus Varude allahindlusi nende neto realiseerimisv:iartuselekaiastatakse
aruand€p€rioodi
kulunajakajastatakse
tulemiaruandes
real"majandamiskulud".

Osalusedsihtasutustes
meetodit. Selle
lnvesteeringudsihtasutustesse
kajastatakse
bilansis kasutadessoetusmaksumuse
ning hiljem
tema
soetusmaksumuses,
meetodi kohaselt v6etakseinvesteeringalSselt arv€le
Igal
korrigeeritakseseda vajaduselinvesteeringuvaartuselangusesttulenevateallahindlustega.
kaetavvziiirtusv6ib olla lang€nud
bilansipaeval
tuleb hinnat4kason indikatsioone,
et investeeringu
esineb,siis viiakselabi varaviiartusetest.
alla temabilansilisevaartuse.Kui selliseidindikatsioone
ja immateriaalne
juhendisRTJ 5 "Materiaalne
lahtutakse
Investeeringu
kaetavav:iiftusemaaramisel
p6hivara"kirjeldatudvaravaartuse
testist.

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvaminvesteering
on maa vdi hoone,mida hoitaksekas r€ndituluteenimisev6i turuvaaftuse
v6etakse
Kinnisvarainvesteering
t6usmiseeesm?irgil
ning mida ei kasutataendamajandustegevuses.
otseselt
seonduvaid
bilansisarvelealgs€lttema soetusmaksumuses,
mis sisaldabka soetamisega
meetodist,
lahtutakse
soetusmaksumuse
tehingutasusid.
Kinnisvarainvesteeringu
edasiselkajastamisel
mida
mis t?ihendab,
et kinnisvarainvesteeringute
kajastamisel
rak€ndatakse
samuarvestuspdhim6tteid,
pdh;vara
kasulalaLse
materiaal\e
ar\estuses,

Materiaalne p6hivara
Materiaalseksp6hivamks loetaksevarasid hinnangulisekasuliku tijiieaga tile iihe aasta ja
soetusmaksumusega
alates30 000 koonist (alates01.01.2005.a),
vaUaarvatudmaa, mis v6etakse
soetusmaksumuses
aweleolenemata
maksumusest.
varudesja
Madala'nasoetusmaksumusesa
v6i liihe'nakasulikuelueagavaraobjektidkajastatakse
peetakse
bilansivaliselt.
kantakse
kasutusse
v6tmiselkuluksningnendeiile
arvestust
(naircksm6nevaraobjektiteatud
pdhivaraga
Arvelevdetud
materiaalse
seotudhilisemadvaljaminekud
osade asendamine)lisataksevarade bilansiliselevaaftusel€siis, kui on taidetudjargmised
kasuning (b) nende
kriteeriumid:(a) on t6€ndoline,
et Kaitseliitsaabsellesttulevikusmajanduslikku
m56ta.Asendatudosadkantaksebilans;stv;ilia. K6ik
so€tusmaksumust
on voimalikusaldusvzi?irselt
tehti.
kulutused
teisedvaljaminekud
kajastatakse
kuludenaperioodil,mil vastavad
ja otseselt
mis koosnebostuhinnast
Materiaalnepdhivaravdetaksearveletema soetusmaksumuses,
Kulumi
arvestamisel
maksud,
l6ivud.
ning millest on mahaarvatud
soetamisega
seotudkulutustest
igal€p6hivaragrupileeraldi,sdltuvaltselle
kasutatakse
lineaarset
meetodit.Kulumi nolm miiaratakse
,
n
r
i
.
i
i
i
:
i
i a ; , i ! 1 1 t i r : c ! t l | J rPl u r p o s eos n l ]
kasulikustt6deast.
-...-... "-..
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p6hivaragruppidelej:irgmised:
Kulumi nonnidaastas
on matedaalse
HooDed
2,5%
Rajatised
2,s-r0%
Masinadjaseadmed
10-20%
Arvutustehnika
33-50%
20%
Soidukid
lnventar
200/.
Relvad
10%
Relvadeamortiseerimist
alustatialates0 1.01.2004.
ei amortiseerita.
Maadjakunstiv:iiktusi,
mille viiartusajajooksulei vaheDe,
kuust ning ldpetatakse
selle taieliku
Vara hakatakseamortiseerima
alatesselle kasutuselevotmise
kuule eelnevalkuul. Kui l0O%-liseltamorttseerunud
amortiseerunise
v6i kasutusest
eemaldamise
kulumitbilansisseni,kuni
varaon veelkasutuses,
kajastatakse
nii soetusmaksumust
kui ka kogunenud
varaon l6plikultkasutusest
Kui ilmneb,et varategelikkasuliktdiiigaon oluliselterinev
eemaldatud.
esialguhinDatust,
muudetakse
amortisatsiooniperioodi.
-normidja ldppv;iartused
p6hivaraamodisatsioonimeetodid,
iile vahemaltiga
Materiaalse
vaadatakse
ja
majandusaastal6pul
kui uued hinnangud erinevad eelnevatest,kajastataksemuutus€d
raamatupidamislike
hinnangute
muutustena,
st €dasiulatuvalt.
tunnistatudvara ja
Pdhivaraiimberhindlusena
v6etakseolenematatahtajastarvele peremehetuks
maakatastdsse
kantudmaad.mida ei ole iikski avalikusektoriiiksusvarembilansisaNele v6tnud.
jiirgi. Juhulkui iimberhindluse
Maa hinnatakse
iimberkehtivamaamaksustamishinna
tagajerjelvara
bilansilinemaksumus
suureneb,
kajastatakse
vahetuueja vanabilansilisemaksumuse
vahelnetovaras
kirjel ,,P6hivaraiimberhindluse
tulemi muutustpdhivara
tul€m". Eelmisteperioodidearuandeaasta
nnberhindluse
tagajiirjelkajastatakse
netovaramuutuste
aruandes
eraldikirjel.
p6hivarakaetavvaeftuson langenudalla tena bilansilisevaaruse,
Juhul, kui teatudmateriaalse
hinnatakse
milleks on kas sellestvarasttulev;kussaadavate
seevara alla kun; kaetavaveertuseni,
rahavoogude
niiiidisv?i?irtus
v6i sellevara neto miiiigihind,olenevaltkumb on k6rgem.Vam n€to
miiiigihinnamaaramisel
kasutatakse
vajadusel
ettev6tt€valiste
ekspertide
abi.Allahindluskajastatakse
real"pohivaraamoftisatsioonja
v:iiirtuselangus".
aruandeperioodi
kulunatulemiaruandes
p6hi-vdi vahevAArtusliku
varana
vastavaltvaraviiartusele
Avalikustsektoristsaadudvarakaiastatakse
jaakmaksumuses.
pdhivarakajastamine
v6i siis,kui Kaitseliitei eeldaselle
Materiaalse
l6petatakse
varavo6randamisel
vara kasutamistvdi miiiigist enammajanduslikukasu saamist.Materiaalsepdhivarakajastamise
ldpetamisest
selle perioodi,millal kajastaninelSpetati,
tekkivadkasunidja kahjumidkajastatakse
tulem;aruandes.
Materiaalsepdhivara objektid, mis vaga tdeniioliselt miiiiakse lahema l2 kuu jooksul,
klassifitseeritakse
mida kajastatakse
bilansiseraldi real kAibevara
iimber miiijgiootelpShivaraks,
ning sedakajastatakse
kas bilansilises
riihmas.Miiiigiootel p6hivaraamortiseerimin€
lopetatakse
jelikmaksumuses
(miinusmtiiigikulutused),
v6i diglases
vaiirtus€s
soltuvaltsellest,kumbon rnadalam.

Immateriaalne pdhivara
ja
p6hivarav6etakse
m;s koosnebostuhinnast
Immateriaalne
algseltarveletemasoetusmaksumuses,
pShivara
tema
immateriaalset
bilansis
Edaspidikajastatakse
otseseltsoetamisega
seotudkulutustest.
ja v6imalikudvaaftuse
millest on mahaarvatudakumuleeritud
amortisatsioon
soetusmaksumuses,

""
,,1"
ll:l;l,,llI'lir;'iiii;'8,,
f-'L!
........

SiJlrrlrll"iuill'irt
KlNlC, lirllinn
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pdhivaraamortiseerimisel
kasutatakse
lineaarse
langusesttulenevadallahindlused.
Immateriaalse
amortisatsiooni
meetodit.
AmortisatsioonimiiAr
pohivarale
litsentsid).
on immateriaalsele
30%(awutitarkvara
Muutusedeeldatavaskasulikuselueasv6i vara tulevasemajanduslikukasu ajalisesstruktuuris
ja meetodis ehk kui muutust
kajastataksevastavalt kui muutusi amortisatsiooniperioodis
raamatupidamislikes
hinnangutes.

Finantskohustused
eest
Finantskohustused
vdetakse
algseltarvelenendesoetusmaksumuses,
millekson finantskohustuse
saadud tasu diglane vaartus. Edaspidi kajastataksefinantskohustusinende korrigeeritud
T€hingukuludvdetaksearvesseefektiivse
soetusmaksumuses,
kasutadesefektiivsetintressimaara.
fi nantskohustuse
elueajooksul.
intressim?iara
arvutamisel
ningkantakse
kuludesse
-kulud", va.
real"Finantstuludja
Finantskohustustega
kaasnevintressikulu
kajastatakse
hrlemiaruande
(alates
p6hivarafinantseerimisega
ehitatavamateriaalse
needintressikulud,
mis on seotudomatarbeks
kuni valmisvaravastuvotmiseni).
eh;tustegevuse
algusest

Rendiarvestus
(sh hoonestusoiguse
lepingmaarendiosas),mille
Kapitalirendina
kajastatakse
selliseidrenditehinguid
puhul k6ik olulised vara omandigaseonduvadriskid ja hiived kanduvadiile rentnikule.Kdiki
iilejaanud
renditehinguid
kajastatakse
kasutusrendina.
Kapitalirendi tingimustel soetatudvara kajastatakserentniku bilansis miinimumrendimaksete
juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatudvarade
nii0disv?artuses
olenevaltsellest,mison liihem.
amortisatsiooniperioodiks
on varakasuliktiidigav6i rendiperiood,
rendileandja
bilansisn6udenakapitalirentitehtud
Kapitalirenditingimustelmiitidudvarakajastatakse
jagatakse
/ -ndude
finantskuluks
/ -tuluksja rendikohustuse
n€toinvesteeringu
summas.Rendimaksed
oleksigalajahetkelsama.
tasumiseks
selliselt,et intressim:ier
Kasutusrendipuhul kajastabrenditavatvara oma bilansis rendileandja.Kasutusrendimaksed
jooksuI lineaarselt
poolttulunaningrentnikupooltkuluna.
kajastatakse
rendiperiood;
rendileandja

Sihtfi nantseerimineja siirded
Itaradesi ht/inantseeri mine
abil
Varade sihtfinantseerimise
kajastamiselmk€ndataksebrutome€todit,s.t. sihtfinantseerimise
ning varade soetamise
soetatud vara vdetakse b;lansis arvele tema soetusmaksumuses
bilansiskohustusena
kui tulevasteperioodidetulu
finantseerimiseks
saadudsummakajastatakse
ja
kohustusttulusse
kulusse sihtfinantseerimise
Soetatudvaraamortiseeritakse
sihtfinantseerimisest.
jooksul.
tulemiaruandes
seotudtulud kajastatakse
Sihtfinantseerimisega
soetatudvam kasulikueluea
real"saadudtoetused".
Mitterahaline sihtfrna tseeri ine
ja selle uksustelt
va. t€iselt riigiraamatupidamiskohustuslaselt
Mitterahalisesihtfinantseerimise,
st. saadudvara
brutomeetodit,
kajastamisel
rakendatakse
saadudmitterahalisesihtfinantseerimise,
bilansiskohustusena
v:iiirtuses
ning samassummaskajastatakse
voetakse
bilansisarveletema6iglas€s
kulusse ja
perioodide
vara
amortiseeritakse
Saadud
tulu sihtfinantseerimisest.
tulevaste
jooksul.
eluea
kasuliku
sihtfinantseerimisekohustust tulusse saadud vara allesjaanud
toetused".
real"saadud
tulemiaruandes
seotudtuludkajastatakse
Sihtfinantseerimisega
:llitiali*a iir. :.icir iiical)1fi :nr.pi,scsi).ll.r

d<2..
....-...
4.1.! ? .?.
oare*ui:pa.',
Signairre/allkili
KPM0, Ihllinn
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Teget'uskulude
siht|inantseerinine

Sihtfinantseerimisest
saadud tulu, va riigieelarvestsaadud tulu, kajastataksetulemiaruandes
st
rakendatakse
brutomeetodit,
proportsionaalselt
kuludega.Tulu kajastamisel
sellegaseonduvate
saadud toetusi ja kompenseeritavatkulu kajastataksetulemiaruandeseraldi ridadel.
real"saadudtoetused".
Sihtfinantseerimisega
seotudtuludkajastatakse
tulemiaruandes

Netovara
j6ustumistKaitseliiduomandisolnud varasid.
Kapitalinaon kajastatudenne Kaitseliiduseaduse
tulemit, iimberhinnatud
Akumuleeritudulejzuk sisaldabeelmisteperioodideja aruandeperioodi
p6hivarauut soetusmaksumustja
muutuse
tulemit.
a estuspohim6tete
sihtfinantseerimise
Bilansipaievajergsedsiindmused
hindamistm6jutavadasjaolud,
Raamatupidamise
aastaaruandes
kajastuvad
olulisedvaraja kohustuste
ja aruandekoostamispa€va
v6i
vahel,kuid on seotudaruandeperioodil
mis ilmnesidbilansipaeva
perioodidel
varasematel
toimunudtehingutega.
hindamisel
arvesse
v6etud,kuid mis
Bilansipaevajargsed
siindmused,
midaei ole varadejakohustuste
aastaruandes
avalikustatud.
oluliseltmdjutavadj?irgrisemajandusaasta
tulemust,on raamatupidamise

Lisa 2

Miiiigitulu

ldikesjztugmiselt:
aladeja tegevusalade
Kaitseliidumiiiigitulujagunebgeogmafiliste
tuhandetes
koonides,aastakohta

Geograafi
lisedpiirkonnad
Eesti
Belgia
Kokku

2009
4 948

2008
3 140
I 700
4 840

2009

2008

2 024
60
2 924
| 774
657
228
4 948

| 624
62
3216
2344
54'1
175

3 333
16 1 5

Tegevusalad
Utir ja rent
sh hoonestus6iguse
seadmine
Muu toodeteja teenustemtiik
sh valveteenused
valj adppeteenused
triikiste ja reklaami miiiik
Kokku

'nrlidllrr

4 840

c , , . r r " rr l . r ' , , t , , r L , ' !''r . " , . - .

D a r c / kpur . v . . . a
....
....................".
Signature/aiiiiiri
KPMC.Tallinn
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Saadudtoetusedja muud tulud

Saadudtoetused
tuhandetes
koonides,aastakohta

Eraldisedriigieelarvest
Kodumainesihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
SaadudvarustusKaitsevdeasutustelt
pdhivara
Kodumaine
sihtfinantseerimine
soetuseks
Saadudliikmemaksud
Muud toetusedja annetused
Saadudtoetusedkokku

2009
288081

295369

299
'7| 281

792
29 651

3 691
53'l
273

3 440
529
235

364 162

3300r6

2009
ll
258

2008
19
164

269

183

2008

Muud tulud
tuhandetes koonides, aasta kohta

Kindlustushiivitised
Muud kahjuhiivitised
Muud tulud kokku

Lisa 4

Tegevuskulud

Antud toetused
vara,mis asendati
kiiigus tagastatikasutuselolev
Kaitseotsta$elise
vara modemiseerimise
uutega5 975tuhandekroonieest(2008.a 260tuhatkooni).
150 tuhat
Sihtfinantseerimisekoras emldati Kaitseliidu Kinnisvara SAle arendustege\useks
krooni(2008.a70 tuhatkrooni).
LisakstasutiMTU-deliikmemaksud
23 tuhatkooni (2008.a 19tuhatkooni).
2008.a eraldati Sdjalis-sportlikSelts Emale 2 200 tuhat krooni p6hikirjalisetegeruse
labiviimiseks(2009.a0 hooni).

,nllratlr,r
: r { . _ r r , r i , i J n , . t. , , r p o \ c .r n i

.......
J.2. Q?..l=e:e...
Datelk\t\)paaN
SiEnrt rc,rlll'iri

KPMG,'lallirrn
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tuhandetes
koonides,
aasta
kohta
Ttiijj6ukulud kokku
Tddtasu
Erisoodustused
Maksukulud

2009

2008

186093
t31 923
815
4'7355

188463

Majandamiskuludkokku
135985
Administreerimiskulud
6 932
Lehetuskulud
1122
1 12',7
Koolituskulud
ll89l
Kinnistute,hoonetemajandamiskulud
S6idukitemajandamiskulud
13274
Info-jakommunikatsioonitehnoloogia
kulud
4 456
lnventarimajandamiskulud
8 02',7
ja
Toiduained toitlustnsteenused
6 029
ja koolitusekulud
Oppevahendite
6 963
ja materjalikulud 697s0
Kaitseotstarbelise
varustuse
Eri-ja vomiriietusekulud
1 969
Muudmajandamiskulud
4 445
Muud kulud kokku
Maksud,l6ivud,trahvid
sh k?iibemaks
muudmaksudjaloivud
Muudtegevuskullld
sh Ebatdenaoliselt
laekuvad
n6uded

r39 542
1 i89
47732
86 849

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

15054

1874',7
18222
525
2
2

14964
14470
494
90
85

Kaitseliidukeskminekoosseisuline
tdijtajatearv 2009.aastaloli 999(2008.a 858).
Kaitseliidukoosseisulistele
tijdtajatelemakstitiiotasu133814 tuhathooni (2008.a133 991
tuhatkooni). Keskminekuutiidtasu
2009.aoli 1I 162krooni(2008.a13014krconi).

Lisa 5

Finantstuludja -kulud

tuhandeteskoonides, aastakohta

2009
Tuluhoiustelt
ja -kuludkokku
Finantstulud

4 783
4 783

2008
6 351
6 J51

l n i i i i t i i r : Li ,l I r d r , r t i r * i r r i , L , r f i r o : i ! r . i : i

...........................-,
!ignaturliallkiri
KPMC,TaUinn
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Ndudedostjatevastu

tuhand€t€s
koonides,seisuga
31.detsember

2009
Ostjatelt laekumata arv€d
Ebat6eniioliseltlaekuvada ed
N6uded miiiidud p6hivaraeest
N6uded ostjate vastu kokku

r50

2008
531
-130
0

524

401

385
-11

Eb|t6eniioliseltlaekuvadarvedperioodialgus€s
nduded
laekuvaks
tunnistatud
Laekunudebat6eniiolisett
nouded
laekuvaks
tuonistatud
Ebatdeneoliselt
nouded
Lootusetuks
tunnistatud
laekuvadarvedperioodildpuks
Ebat6eniioliselt

Lisa 7

2008
-45
5
-90

2009
-130
-,1
l2t
-11

-r30

Ett€maksedja muud nduded

31.detsember
koonides,
seisuga
tubandetes

2009
Laekumata
toetused
Noudedtd6v6tjatevastu
ja nouded
Muudeftemaksed
kulud
ettemakstud
Tulevasteperioodide
Ettemaksedja muud n6udedkokku

200E

8
45
2'7',7

ll
24
384

0

2 50s

330

2 924

vanemahiivitisi
laekumata
Sotsiaalkindlustusametilt
toetused"kajastatakse
Kidel ,,Laekumata
telefoni-,toitlustusttidtasust
ja kirjel ,,N6udedtitdv6tjatevastu"kajastatakse
kinnipidamised
ning kiitusekuludeeest
kahju hiivit''misen6ud€id
ja nduded"kajastabkohtuotsustega
m?iAratud
Kirje ,,Muud €ttemaksed
poolt tagastatavat
kolme eraisikuvastusummas77 tuhatkrconi, KaitseliiduKinnisvamSihtasutuse
maa
voSrandatud
ning
6igusvastaselt
kooni
150
tuhat
summas
tegevuskuludeks
sihtfinantseerimist
150
tuhat
krconi'
(2008
133
tuhat
a
vastavalt
tuhat
krooni
summas50
kompensatsiooni
eestsaadavat
kroonija 101tuhatkrooni).
summas2 484
ehitustekaiibemaksust
l6petamata
kulud koosnevad
Tulevasteperiooilideettemakstud
krconi
2l
tuhat
eest
summas
2009.a
ettemaksust
tuhatktoonija koolituskulude

rnridia:a. Iti r!i llli;iiiii)!ri PutPt,stso01)

,.,,:,,,."."'. . .tr1:* iz(?.
i l d r a t u r (J l l k i r r . . . . . . . .. . . . - - - - -:!: .

KI'MC. l'allinn
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ja maksuv0lad
Maksudeettemaksed

tubandetes
kroonides

3t.12.2009
31.12.2008
Ettemaks Maksuvdlg Ettemaks Maksuvdlg
Ettev6ttetulumaks
Kiiibemaks
Uksikisikutulumaks
Erisoodustusehrlumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslikkogumispension
Tiidtuskindlustusmaksed
Maamaks

0
0
0
0
0
0

jaak
Ettemaksukonto
Kokku maksudeettemaksedja
maksuvdlad
Lisa 9

2l
| 992
40
3 998
0
443
60

0
0
0
0
0
0
0
0

0

3

6 578

74

t5
18
2 569
8',1
4919
186
1.24
0

7 9rA

Varud

kroonides,
tuhandetes
se;suga
3 L detsember
Toorainejamaterjal
Kaitseotstarbeline
vara
Varud kokku

2009
421
38 7',71

39 r92

2008
941
40 854
41801

2008.aja2009.a€i ol€varusidallahinnatud.

Lisa 10

Pikaajalisedfi trantsinyesteeritrgud

mis loodi 3. augustil2004.Sihtasutuse
KaitseliitomabosalustKaitseliiduKinnisvaraSihtasutuses,
kaitsej6udude
eesmarkon Kaitseliidule kuuluva kinnisvara otstarbekalviisil majandamisega
ningkeskkonnakaitse
arendamiDe.
tegevusele
kaasaaitamise
kaudukorrakaitse
Kaitseliit €i koosta konsolideeritud raamatupidamise:lastaaruannet,mist6ttu vastavalt
Raamatupidamiseiildeeskirjale kajastab ta oma konsolideerimataaruandes sihtasutust
omakapitalison seisuga31.12.2009.a
soetusmaksumuse
meetodil.Kaitseliiduosalussihtasutuse
pole alates
soetusmaksumust
meetodilkajastatavasihtasutuse
40 tuhat krooni, soetusmaksumuse
kajastatud
on seisuga31.12.2008.a
olnud p6hjust korrigeerida.Osalussihtasutuses
asutamisest
40 tuhatkrooni
summana
finantsinvesteeringud"
Kaitseliidubilansisp6hivarareal,,Pikaajalised
p6hivamsummas9 386 tuhatkrooni.Kui
2006-aastalandisKaitseliitsihtasutusele
iile materiaalset
Kaitseliiduvaradning
aastaaruande,
suureneksid
raamatupidamise
Kaitseliitkoostakskonsol;d€eritud
vastavalt8 840 tuhandening 8 518 tuhandekrooni
netovaraseisuga31.t2.2008ning 31.12.2009
v6rra.

o o ' . ' 1 , ' u p n - . . /. t. 9
..
..
........-.-..
Signalufc/al1ki.i
KPMG,Tallinn
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Kinnisvarainvesteerinsud

tuhandeteskoonid€s, aastakohia

Maa

Ehitised

Kokku

31.12.2007
Soetusmaksumus
Kogunenudkulum
Jezikmaksumus
pohivarastsh
Umberklassifitseerimine
materiaalsest
Soetusmaksumus
Kogunenudkulum
Kogunenud
kulum

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

3156
-233
2 923

| 182
3
0

2 534
0
-1 599

691
691

31.r2.2008
Soefusmaksumus
Kogunenudkulum
Jiiiikmaksumus
pdhivarastsh
Umberklassifitseemine materiaalsest
Soetusmaksumus
tulem
Umberhindluse
Kogunenudkulum
kulum
Kogunenud

-48

3 7t6
3
-l 599
-48

3 527
-1 880
| 64'l

6 8'75
-1880
4 995

31.12.2009
Soetusmaksumus
Kogunenudkulum
Jiizikmaksumus

3 348
0
3 348
2009

2008

381
teenitudrenditulu
Kinnisvarainvesteeringutelt
Kinnisvarainvesteeringuteotsesedhaldamiskulud 94

218
88

seadmiselepingufealusel neli
on kajastatudhoonestus6iguse
Kinnisvarainvesteeringuna
viilja
ja
objekti(l 924 tuhatkiooni),maa hooneteosad(1 855tuhatkrooni),midarenditakse
avaliktu sektorissemittekuuluvateleUksustelening maadja hooneteosad,mida ei kasutata
(1 216tuhatkrooni)'
t6usmiseeesmargil
vaidhoitakseturuviiartuse
tulu 60 tuhatkrooni(2008a 62
hoonestusdiguse
2009.aastalsaadikinnisvarainvesteeringutelt
tuhatkooni)ja renditulu321tuhathooni (2008 a 156tuhatkooni)
jargi
maamaksustamishinna
kantudmaakehtestatud
2009.aastalhinnatiiimberiiks maakatastrisse
iimberhindluskajastubnetovaraaruarldesreal
3 tuhat kooni. Kinnisvarainvesteeringute
tulem"
,,Umberhindluse
;d",4.liq:jr-';l):ls
^ rll.ric\I,ru,r
,
llir.,luul'ir-.... !t:q.Y 1tLt?fr,{A
Lehekiilg24
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Materiaalnepdhivara

kroonides
tubandetes

Hooned

L6peta-

^o"lo-

Masinad
Muu
matatd6d
'
'
la
,
ia
ponrvara
Ine
Ja ertemaKrajatis€d ponlvara seaomeo
seo

JiiiikvAertus
31.12.2007
.a
17317 140534 3l 254
ja parendused
Soetused
19506
343
Saadudmitterahaline
sihtfinantseerimine
163
460
769
Tagasitoodudmiiiigiootel
pohivaragrupist
6
I3t9
-'t
-5 6'75
ja
Kulum allahindlus
6'79
-12
Mahakandmine
Ule viidudkinnisvara-472
-385
;nvesteeringutesse
0
Ule antudmittemhaline
-17',l
sihtfinantseedmine
0
0
0
Umberhindlus
3
0
106
Umberklassifi
tseerimine
0
660
Jiiiikviiiirtus
26 620
31.12,2008.a
.17017 15440J
parendused
3'7
Soetusedja
0
14300
Saadudmitterahaline
228',7
1',70
sihtfinantseerimine
| 067
Miiiidudp6hivara
-6
-244
j?iakviiArtus
0
-8827
-4
ja
Kulum allahindlus
0
866
-1
Mahakandmine
090
0
0
Uleviidudkinnisvara-r 182
-935
0
rnvesteeflngutesse
Ule antudmitterahaline
0 -s 829
sihtfinantseerimine
0
Umberhindlus
t3
0
0
10676
0
Umberklassifi
tseerimine
0
Jlekviiiirtus
31.12.2009.a
16 909 170510 t6132
Seisuga
31.12.2007.a
17317 249732 5 8 l 3 l
Soetusmaksumus
kulum
0 - 1 0 91 9 8 -26 877
Kogunenud
0
6
l3l9
Miiiigiootelp6hivara
Seisuga
31.12.2008.a
t10t'7 2'7)073 58 835
Soetusmaksumus
Kogunenud
kulum
0 - 1 1 66 7 0 -32215
Seisuga
31.12.2009.a
16909 294353 46 0'79
Soetusmaksumus
kulum
0 -123783 -29 94'l
Kogunenud

8 982
l0 586

3 378
'725

5 444

13546

rloKKu

206 909

44706

0

2 048

0

3 440

-2 889
-58

0
-l 543
0

0
0
0

1325
-01a6
-70

0
0
-2 489

-117
3
0

0
0
0
1503
18124

655

0

220
4 82E
439

16sor 231493
t5 462

30 893

0

3 691

0
o

-2s0
-19122

0

-1 165

0

-2 tt1

167
0
-3 900

0
-t 529

0
0

0
0
- 1 06 8 1

-5 829
1
3
0

0
0

5

15046

J 668

2 83 0 9
-19321
0

10937
-'7559
0

38473
-20 349

t3 587
-8'759
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0 -1'7',7
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3',7108
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12915
-9 247
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KAIISELIIT

Majandusaasta
aruanne2009

kulumiga
4 676 tuhatkroonija akumuleeritud
2009.aastalkanti mahapdhivarasoetusmaksumusega
kulumiga2 481tuhatkooni).
3 51I tuhatkooni (2008.a2 551tuhatkroonija akumuleeritud
Seisuga31.12.2007on niiiigiootel pdhivarana(1 325 tuhat krooni)kajastatudvastavaltKaitseliidu
2008.aastalkinnistuv66randamine
Keskjuhatuse
otsusele
2008.aastalmiiiidavkinnistuViljandimaat.
lopetatiostatepuudumisel,
kinnistumiiiidi 2009.aastal.
kajastatakserenoveerimiselolevate hooneteja rajatiste
L6petamatat66de ja ettemaksetena
parenouseo.
jargi 13
maa maksustamishinna
kantudmaa kehtestatud
2009.aastalhinnati iimbermaakatastrisse
kajastub
netovam
aruandes
pdhivaraiimberhindlus
tuhatkooni (2008.a 3 tuhatkrooni).Materiaalse
real..Umberhindluse
tulem".
j uriidiliseltei ole riigilt Ka;tseliidule
iile tulnud.
P6hivarakirjetelsisaldubobjekte,mille omandidigus
ja
kontrolli
all
olev vara
Kaitseliidu
kasutuses
Varade kajastamiselon ldhtutudtehingu sisust.
pShivara
oiglasele
kajastatakse
bilansisKaitseliiduvarana.2005.aastalon hinnatudKaitseliidus
v?iaftusele.
vara
Juriidiliseomandidieuseta

Obj€kti
Struktuu iiksus nimi/aadress
V6ru Malev
TartuMalev

Sannalinnak
Kardla baas

SakalaMalev
LaaneMalev

Peetrimdisabaas

HarjuMalev
JarvaMalev

JenkSoetusJnnkSoetusmaksumus maksumus maksumus maksumus
31.12.2009 31.12.2008 31,12.2008
31,12.2009

Tsiviilkaitse
linnak.Kaina
Piirsalubaas

24 558

24 558

3 437

3 437

210

241

91

29 244

I t7l

124

456

29 244

804

Ladval, Saue
V?iike-Pamu
6b,
Kokku

210

s8 491

580

57 239

t3l

baasija HiiumaalKainatsiviilkaitse
2009.avormistatiKaitseliiduleVitjandimaalasuvaPeetrimdisa
j
onandi6igus
obj
ektide
uriidiline
Tiiril
asuvate
linnaku ning Sauelja
asuvaobjektijuriidilineomandi6igus.
2008.avormistatiKaitseliidulekaheSaaremaal

Lisal3

Volad hankijatele

31.detsember
koonides,
s€isuga
tuhand€t€s
eest
toodetejateenuste
V6ladhankijatele
pohivara
eest
V6ladhankijatele
Vdlad hankijatelekokku

2009
3 500
4 281

2008
2 480
I 935

1 781

4 415

Kirjel ,,V6lad hankijatele" kajastuvadtthiajalised kohustusedtoodeteja teenusteeest hankijateleja
lepingulisedmaksed.2008.a lepingulisteehitus-ja renoveerimistdtidemakseteeeston tasutud 2009'
aastal
:rrrrrrii:c ,!.,rrgorllrrri?Lrirjr
illrrtosesr''rri]
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aruanne2009

Vdlad tiiiiv6tjatele

tuhandetes
koonides,seisuga
31.detsember

T6tttasudev6lgnevus
Deklareerimatamaksukohustused
Puhkusetasude
kohustus
Muud v6lad tiiijvdtjatele
V6lad tiiijvotjatele kokku

2009

2008

8 192
5 423
8 665

0
0
80 1 1
2l
8 032

Lisas on kajastatud2009.a detsenbrikuutiiiitasu,t6iij6umaksudja muu liihiajalinev6lgnevus
tdiitajatele,
mille tasumise
tiihtaegonj aanuaris20I 0.a.

Lisa 15

ja muud kohustused
Saadudettemaksed

tuhandetes
koonjdes,
seisuga
31.dets€mber
periooditulu hoonestus6igusest
J:irgmise
Mulld ettemaksed
Sihtfinantseerimise
kohustus
Muudkohustused
Saadudettemaks€dkokku

2009
60
0
57085
81

2008
60
39
48396
0

51 226

48 495

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

Lisa 16

Pikaajalisedkohustused

kroonides,
sejsuga
31.detsember
tubandetes
I 518

2008
3 5',79

3 518

3 579

2009
v6lad
Muudpikaajalised
kohustused
kokku
Pikaajalised

tasu,vastavalt"HooDestus6iguse
vdlad"kajastab3 objektihoonestusdiguse
Kirje "Muud pikaajalised
ja ostueesdiguse
lepingutele".
seadmise

'nitlailci :or )dc kli!!!lJ!r !rr\r!:1is in'''

...41h 2?A "
Lrar.'r.r'upit'
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Kasutusrendid

tuhandetes
kroonides,
aastakohta

Kaitseliit kui rendileandja

2009
Kasutusrenditulu
J?irgnisteperioodiderenditulu
mittekatkestatavatest
rendilepingutest

I 3tl

969

2008
I t49

I 331

31.'t2.2009 31.12.2008
12kuujooksul

969

I 331

Rendileantudvaradebilansiline
j aakmaksumus

'7
287

11016

Kinnisvarainvestee ngud

Muud varad

Seisuga
31.12.2009

3'779

3 508

Seisuga
31.12.2008

2923

8 093

Kok:ku

't 287

016

lepingutealuselneli objekti
hoonestusdiguse
seadmise
on kajastatud
Kinnisvarainvesteednguna
(l 924 tuhat kooni) ning maaja hooneteosad (l 855 tuhat krooni),mida renditaksevalja
avalikku sektorissemittekuuluvateletlksustele. Muude varade all kajastataksemateriaalset
p6hivara, mida kasutatakseenda pdhitegevuse tarbeks kuid on ka liihiajaliselt antud
kasutusrendile(laketiirud,lennumjad,saalidjms).
Kaitseliit kui rentnik

2009

2008

Kasutusrendikulu

3 466

2 645

Jiirgmisteperioodiderendikulu
mittekatkestatavatest
rendilepingutest

8 465

11931

31.t2.2009
3 555
4 910

31.12.2008
3 466
8 465

12kuujooksul
1-5aastajooksul

tulenev rendikulukokku 3 198 tuhat krconi
2009.aoli s6idukitekasutusrendilepingutest
tulenevrendikulukokku
(2008,a2 493 tuhat kooni) ja ruumidekasutu$endilepingutest
268tuhatkrconi (2008.a152tuhatkrooni).
,ritiaiiro rirr )(ariliiaalrrfr i)tlfp(,sesirnl)
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Seotudosapooled

Juhtkonnatasud
ja keskrevisjonikomisjoni
Kaitseliidukeskorganite
liikmete kulud
keskkogu,keskjuhatuse
kompenseeriti
2009.a34 tuhandekooni ulatuses(2008.a38 tuhatkrooni).
Kaitseliidu tilem ja stmktuuriiiksustejuhid said aruandeaastal
tasu kogusummas6 316 tuhat
kooni (2008.a7 064tuhatkooni).
Kaitseliiduiilemja KaitseliiduPeastaabi
iilemkeskjuhatuse
liikmenatasuei saanud.
2009.aega 2008.aei ole tehtudmuid olulisi tehinguidKaitseliidukeskorganiteliikmete,
juhtide ja nendegaseotudosapooltega.
VastavaltKaitseliiduseadusele,
shuktuuriiiksuste
Kaitseliidulei ole Sigusttagadaomavaragafiiiisilistev6ijudidilisteisikutekohustusi.

Lisa l9

S0ndmusedpiirasl bilansip?ieva

on 2010 aasta
21.01.2010otsuselenI K-0.1-111120PR
VastavaltKaitseliidukeskjuhatuse
ru 7
15.052004otsusega
l6petadajalikvideeridaKaitseliidukeskjuhatuse
iooksulplaneedtud
Kaitseliidu
(Ariregistuisse
16.08.2004)
Vastavalt
kantud
asutatudKaitseliiduKinnisvaraSA
Kinnisvara SA pdhikirja punktile 7.3. (kinnitatudKaitseliidu keskjuhatuse04.06.2004
ndueterahuldamistning selleksvajaliku raha
otsr.tsega
ff 8) l:iheb pahastvdlausaldajate
on
Seisuga28.02.2010
allesjiiiinud
varaiile Kaitseliiduomandisse.
deponeerimist
sihtasutuse
summas
krooni
kohustusi
l0
809
tuhat
SAI
vara
summas
Kaitseliidu Kinnisvara
ia
2 340tuhatkrconi.
m 7l lll l L l0 I 0. 2, 2'l j6ust.
28. detsembri2009.a maiirus€st
Tulenevaltrahandusministd
iildeeskirjasiile uutele
Riigi raamatupidamise
11.01.20101,
minnaksealates01.01.2010.a
arvestusp6him6tetele:
- vastavalt $ 38 l6ikele 6 kajastataksekaitseotstarbelisedvarud, mida kasutatakseainult
militaareesmdrkidel,
alates2010. aastastsoetamiselkuluna.Laos ja kasutusesolevate
ja
varudekoguse asukohakohta peetaksebilansiviilist arvestust.Kaitseotstarbelistevamde
ja iileminek nimetatudvarude bilansivdliselearvestuselevfiendab
mahakandmine
Kaitseliidubilansisvarusidjatulemitca38 miljoni kooni va?iluses.
- vastavalt$ 58 ldikele6 tulebmateriaalne
ja immateriaalne
p6hivarasoetusmaksumusega
j?iekv:i:htuse
alla 30000 krooni kanda2010. aastajooksul bilansistvailja,kajastades
jiiab
piirmiiztana
kehtima
30
000 krooni,
amortisatsioonikuluna.
P6hivaraarvelevdtmise
p6hivarasoetusmaksumusega
materiaalneja
immateriaalne
kuid enne01.01.2005
soetatud
ei ole kbik alla 30 000
maha.
Kuna
Kaitseliidul
krooni
kantakse
bilansist
alla 30 000
krooni maksumusega p6hivarad t?lielikult amortiseerunud, vaheneb p6hivara
j?i?ikmaksumus
ning p6hivaranimekirjasolnud
bilansisja tulemca 8 miljoni krooniv61.ra
peetakse
bilansivAlist
arvestust.
varadeosas,misjiiiivadkasutusse,
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Kailseliidu
keskkogule
olenre audireerinudlchekiilgedel9 kuni 29 csitatud Kaiiscliidu raamarupidamise
aastaaruannet,
mis sislttdabbitanssi
seisuga.ll detsember2009,kasumiaruannet.
rahavoogudcaruannelja omakapitatimuuLusrcaruaDDet
eelroodudkuupaevat
ldppenudmaiandusaasta
kohtx. aastaaruandc
kooslamisclkasuraiudolrliste aruesluspohimdlete
kokkuvotel ning nrurd
J tuh ntuse * ohus tusel rua hntupidd hti sc nnnaary ande os^
Juhatusekohusruseksoi raamalupidalnisc
aastaa.uandc
koostaminennu 6r8e ja aiglane esilaminekooskdta! l-tes1ihea
raanutupidanrislalaga.
Nende kohuslustehulka kuululad 6jakohasesisekonrrolUsnsreemi
kujundamineja rijits hoidhinc.
nlis taSabraamalupidamise
aastaaruande
korektse koostamiseia esitamiseibna petrusteslvoi vigadesttulenevaleotuUstc
laarkajaslamisrc.ta,
asiakohastcanesruspdhinriterelaumine ia rakendamine ning anrud finginrustes p6hiendarud
raahalLrpidamishinnangute
regenrine_
Ya leaudiitori lohtunuse.l
Meic kohustusekson alaldadaauditi pohjal arvamustranmalupidamise
aaslaaruande
kohta. viisime auditi labi kooskolas
[csti Auditeerimisccskirjaga.
Auditeerinriseeskiri
nouab,ct me oleme vastavuses
eetikanoudcganing et me planeerimeja
!iime auditi labi omandamaks
pohjendatudkindlusllnne.el raanrarupidam
ise aaslaaruanne
ei sisaldaolulisi laarkajasramisi.
Audit hdlmab raamatupidamiseutaaruandes esitaiud arvnairajate.ia alalikustarud infonnalsiooni kohra auditi
tdendusmalerjrUkosumiseks!ajxUke protseduuridelabiviimist. Nende protseduuridehulk ja sisu soltuvad audiir.rri
otsustustesl.sealhulgis hinnangLrst.iskidele. et raamalupidamiseaastaaruanne
vSib sisaldadapetLncst !oi visadest
tulene!aidolulisi vaarkajaslamisi.
Asjakohasteauditi protseduuride
ka!andamiseksv6tab audiito. nenderiskidehindamisel
arvessedige ia diglase raamatupidamire
ja esitamiseksjuurutatud sisekonrrollisilsteemi.
aastaaruandc
koostamiseks
kuid
mitle selleks,ct avaldadaarlamusl sisckontrollilulenrullikkusc kohra. ^udi1 hdlmab ka kasntatudarvestuspohindtete
juhatusepoolt rehtudraanatupidamislikehinnangutep6hjendalusc
asiakohasuse
ja raamatupidamise.astaaruande
iildise
csitr6laadihindamisl.
Usume.et kogutudaudili locndusmarerjal
on piisavja as.jakohanc
mcic !r!amusc a!aldamiscks.
Iliirkusegr

arva,nuse aealdaitisc alus

l\'leil ei ole olnud voinalik vcendudakaitseoKtarbelisepohi,varaharaamalupidanli!likuslaartules l6,l frln krconi
ja sala$atud
kataslatudp6hivaraobjeklideolenusolus.kuna obiektideasukohtapurduta! infbnnatsioonon Riigisaladuse
valisteabeserduse\ 7 kohaseltriigikailseriigisaladus.
illii/kutegx urvonus
Oleme seisukohal.et vALiaah-atudvilimalike paranduslem,jiu. mis oleksid vdinud omtuda valikuks. kui me oleksitnc
saanud piisava r6endusnlaler.jali
cclnenud l6isus kirjeldarud asjaoludekohta, kajastab illalmainitud raamatupidamisc
aastaaruanne
oluliscsos6 6iScstija 6iglaseltKaitseliidlrfinahBseisundilseisuga3 L delsembe.2009 niDgsellel kuupaev.l
l0ppenudmaj.ddusaasta
finantsrulenlud.ia
rahavoogusid
kooskola!EestiHea raamatupiddnrista!agd.
Tallinn2
. 7 .a p r i l l2 0 1 0
KPMG Balticsr\S
T e g e v u s l u bnar . l 7
N a r ! am n t 5 .T a U i n n
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TEGEVUSALADE LOETELU

tuhandetes
kroonides,
aastakohta
EMTAK kood
Tegevusala
Aruandeperioodil.l-31.12.2009tegevusalad
julgeolekuja konakaitsega
84249MuudavalikLr
seotudtegevused t'7'74

2 344

68201 Endav6i renditudkinnisvaraiiiirileandninejakiiitus

| 624

2 024

85599 Muu mujal liigitamatakoolitus

657

54',1

58141Ajakirjadejm perioodika
kirjaslamine

228

175

84119Mujal liigitamatariigi haldustegevus

265

150
4 840

Kokku tegevusalad

4 948

Kavandrtavadtegevusalad
aruandeperioodiks
1.1-31.12.2010

ja konakaitsega
84249Muudavalikujulgeoleku
seotud
tegevused
68201Endav6i renditud
kinnisvara
iiiirileandmineja
kAitus
85599Muumujalliigitamata
koolitus
jm perioodika
58141Ajakirjade
kirjastamine

