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KAITSELIIDU TEGEVUSARUANNE

Kaitseliidu (KL) tegevusalaks on riigikaitse (EMTAK kood 84221). Kaitseliidu tegevus
p6hines iilesannetel, mis piistitatud:

- Kaitseliidu iilema aastakdsuga,,KL iilesanded 2010.a"
- Kaitseliidu arengukavaga aastateks 2010-2013 (KLAKl3)
- kaitseviie juh ataja 2010. aasta direktiiviga
- kaitseviie juhataja 21.05.2007 kiiskkirjaga nr 138 ,,Kaitseliidu tegevuskava

koostamine"
- kaitsev?ie juhataja 20.05.2008 kiiskkirjaga nr 9-S "Kaitsej6udude mobilisatsiooni

ettevalmistamise ja liibiviimise ning s6jalise valmisoleku astmete rakendamise kord"
- kaitseviie juhataja 18.07.2008. a kiiskkirjaga nr 10-S "Eesti kaitseviie ja Kaitseliidu

s6jalise valmisoleku ja mobilisatsiooni eeskiri"
-  kai tseministr i  09.11.2007 kZiskkir jaga nr 452,,S6jal ise r i ig ikai tse arengukava 2008-

2011*
- Vabariigi Valitsuse 22.01 .2009 konaldus nr 21 Sijalise kaitse arengukava 2009-2018.

U lesanded jagunesid pdhi- ja toetavtegevuseks.

P6hitegevus:
- jiitkata staapide ja toetusiiksuste ettevalmistamist;
- tagada lahinguiiksuste ettevalmistamine;
- tagada sisekaitseijksuste ettevalmistamine;
- tagada formeerinrisiiksuste ettevalmistamine koosto<is kaitsevhega;
- alustada ki.iberkaitse iiksuse loomistl
- tagada mdiiratud kaitseviie ja Kaitseministeeriumi objektide valve.

Toetavtegevus:
- jetkata eriorganisatsioonide kaudu Eesti elanikkonna riigikaitselist kasvatustti6d ning

isamaal isuse ja kai tsetahte propageerimist :
- tagada tsiviilstruktuuride abistamine igapiievaselt ja hddaolukorra viiljakuulutamisel;
- tagada Kaitseliidu liikmete viilja6pe ja kehaline ettevalmistus;
- j?itkata logistika, side, infotehnoloogia ja kinnisvara arendamist;
- jiitkata teavituse, sisekommunikatsiooni ja seltsitegevuse arendamist;
- tagada jiirelevalve Kaitseliidu tegevuse iile ning sisekontroll.

Ulesannete teostu s

l. Orsanisatsiooni iuhtimise valdkond
Kaitseliidu tegevust korraldava k6rgeima organi Keskkogu koosolekuteks kogunesid
keskjuhatuse liikmed ja nalevate esindajad 3 korral. Otsuseid v6eti vastu aastaeelarve, KL
uue kodukorra, KL uue seaduseeln6u projekti, kiiberkaitse iiksuse rTing kinnisvara- ja
infrastruktuuri arenduste valdkonnas. Keskjuhatuse koosolekud toinrusid 26 korral.
Vanenratekogu koosolekuid viid liibi 5 korral. Keskrevisjon ikoosolekud toimusid 3 korral.
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Koostati ja kiideti KL keskkogu poolt heaks uus ,,KL Kodukorra projekt", nris esitati
Kaitseministeeriumile koosk6lastanriseks ja Vabariigi Valitsusele kinnitamisele saatmiseks.
Kaitsenrinisteeriumi initsiatiivil alustati teisel poolaastal KL seaduse uuendamist,
kaasajastamist ja revalveerimist. Algatati Vabariigi Valitsuse mderuste muutmine seoses
Kaitseliidus uue iiksuse ,,kiiberkaitse iiksuse" moodustamisega, mearuse eeln6u projekt
valmis siigisel ning vastav mddrus kinnitati jaanuaris 201 I .
Kai tsel i i t laste in i ts iat i iv i l  loodi  aor i l l is  Tartu Malevas Uksik motor i ihm.

S6jalise juhtimise valdkonnas jetkati malevate staapide viljadpetamist ning ettevalmistanrist
koosto6s kaitseringkondadega. Labi viidi planeerimisn6upidamisis, osaleti staabi6ppustel ja
kaardiharjutustel MAPEX.
Jatkati malevate formeerimisplaanide ja ,,Kodurahu" osaplaanide tiiiendamist ja uuendanrist.

Arendati edasi personaliaruestusprogranlnris BaltPers kaitseliitlaste arvestuse pidamist.
Vastavalt kaitsevde juhataja (edaspidi KVJ) kiisule jiitkub KL alliiksuste komplekteerimine
201L  aas ta l .

2.  I  n i rn ressursi  iuht imise valdkond

2.1 Personal
Kaitseliidu liikmeskonna arvukuse kasv jiitkus t6usvas joones, iiletades aasta teisel poolel
2l  000 pi i r i .  Aastal6pu seisuga ol i  kai tsel i i t lasi  veidi  a l la 13 000: 213 noorl i iget,  12187
tegevliiget, 37 auliiget, 254 toetajaliiget. KL eriorganisatsioonidesse kuuluvate liikmete
iildarv iiletas 8500: l6l0 naiskodukaitsj at, 3580 kodutiitaft, 3373. Pooleteisttuhandesest KL
liikmeskonna kasvust iile poole nroodustab KL tegevliikmete juurdetulek. Senist kasvutrendi,
kodanikutihiskonna aktiviseerumist ja kodanike sotsiaal-majanduslikku seisundit analtiiisides
on eeldatav 201 l. aastal liikmeskonna kasvutrendi jiitkumine. KL tegevliikmete arvu kasv jdi
l0%o piiresse ja hinnanguliselt juurdekasv jiitkub samas tempos. Arvestades mciijdunud
l6hiaastate kasvutrendiks 2-3o/o saatne liikmeskonna arvukuse olulist t6usu pidada
organisatsiooni iiheks suurimaks 6nnestumiseks liiinud aastal. Naiskodukaitse liikmeskond on
aasta jooksul  kasvanud I  57u vdrra.
Tartus toimus esimene,,Kaitseliidu personalikonverents".

2.2 Viilja6pe
Uksuste ettevalmistamine, isikkoosseisu individuaal- ja alliiksuste viilja6pe:
L:ibi viidi isikkoosseisule baas-, eriala- ja laskeviiljadpet ning alltiksustele alliiksuse kursuseid
ja koostegevus6pet.

Kaitseliit valmistab ette kaitsevae s6jaaja (edaspidi SA) koosseisu kiineageerinrisiiksusi
(v6itlusgrupp, lahingukompanii), staabi- ja tagalakompaniisid, sisekaitseiiksusi ning
fornreer imisslruktuur i  a l  I  i iksusi .

Aasta jooksul viidi liibi iile 1400. valja6ppe iirituse, keskmiselt 83 iiritust kuus. Enirn viidi
liibi viiljadpet Tallinna, Tartu ja Piirnumaa malevas (suured malevad), keskmiselt ll tiritust
kuus. K6ige viihem viidi liibi viilja6ppeiiritusi Saaremaa Malevas (viiike rnalev), keskmiselt 3
iiritust kuus.

Leheki i lg 4
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Liibivi idud 6ppused 2010. aastal:
A. Oppekogunemised (R0K) ja koosregevusdppused:

l .  2010.  aas ta  jooksu l  v i id i  l i i b i  6  R0K- i :
- Kirde KRK v6itlusgrupid,
- P6lva ja Sakala lahingukompanii,
- Piimu staabi-tagalaiiksus,
- Taftu miinipilduja alliiksus,
- Kevadtorm 2010,
- Rahvusvaheline koost6,ii6ppus BaltOps 201 0,

Rahvusvahelised 6ppused:
Kaitseliidu alliiksused osalesid kolmel rahvusvahelisel 6ppusel - Site Survey 2, Baltic
Host 201 0 ja BaltOps 201 0.

2. Koostegevus6ppused:
Viidi liibi 2 Kaitseliidu-sisest koostegevus6ppust ,,Sillad Lukku" (Tartumaal) ja

,,Orkaan" ( Liiiinemaal).

B. Staabi6ppused
2010. aastal viidi labi l6 olulisemat staabi6ppust/harjutust Lddne, P6hja, L6unaja
Kirde KRK-s, lisaks eelnevatele viidi lebi viiikseinraid malevasiseseid staabikursusi ja
harjutusi. Staabi6ppuste eesmark oli harjutada KRK ja malevate koosto,bd,
planeerimist ja juhtimist. Osalesid kdik nriiiiratud malevad, mis said koostcid ja
juhtimise kogemust KRK raamistikus.

C. Formeerimise 6ppused
Suuremad formeerimised viidi liibi koost<i6s P6hja KRKga. R0K,.Pohjanael 01"
lonneeriti pataljon. Koostrjos Kirde KRKga toimus pataljoni formeerimise 6ppus
,,MODRE TEMPO".

D. S6jalis-sportlikud v6istlused
Viidi labi kolm suuremat sdjalis-sportlikku vdistlust: Eel-Ema, Utria Dessant ja Erna
Retk. Osaleti ,,Euroopa s6javiielangevarjurite nreistrivdistlustel" langevarjuhiipetes.
Lisaks vi id i  l i ib i ja osalet i  l2 v i i iksemal sport l ikul ja s6j  al is-sport l ikul  v6ist lusel .

201 l. aastal on planeeritud viiljadppe mahu suurenemine sisekaitseiiksuste osas.

Rahvusvahel ised s6jat ised operatsioonid:
2010. aasta veebruaris l6petas Kaitseliidu baasil moodustatud luureriihm ESTRIF osalemtse
NATO oneratsioonil KFOR Kosovos.

Kaitseliit toetas
isikkoosseisuga.

Maaviige operatsioonidel nrinevate iiksuste komplekteerirnisel

Kaitseviie objektide valve:
201 0. aastal jiitkas Kaitseliit kaitsevie ja kaitseministeeriumi objektide valvamist. Valvet
teostati 40 objektil, kokku 573 valvuriga.

Oigusliku/j uriidilise lahenduse sai KL valvetegevus Kaitseliidu seadusesse vastavate tegevust
reguleerivate paragrahvide lisamisega esimesel poolaastal. Liihtuvalt seaduse muudatusest

Lehekiilg
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viidi valvureile liibi tiiiend6pe,,KV valveobjekti valvuri erialakursused", l7 kursusel osalesit
kokku 442 valvurit.
Valvetegevus jetkub 201 l. aastal vastavalt Sdjaviiepolitsei poolt etteantud mahtudele.

Abi osutamine ts iv i i lv6imudele,  ts iv i i l -  ja s6jal ine koost i i i i  (ClMlC):
Kaitseliit jiitkas kaitseviiele CIMIC spetsialistide v?iljaopetamist plaanitud mahus. Koostati
tsiviil-s6jalise koostotj arendamiseks CIMIC kontseptsiooni projekt.

Osaleti piiratud j6ududega NATO riikide viilisministrite mitteametliku kohtumrse
julgestamisel L6una-Eestis piirireZiimi taastamisel koost6cis Politsei- ja piirivalveametiga
ning Tallinna lennuvdlja liihiiirnbruse jiilgimisel.

Uus koost6<ikokkulepe s6lmiti Politsei- ja Piirivalveametiga ja koosto<ilepet uuendati
Pzizisteametiga. Koost<irilepped uuendati ka prefektuuridega.

Veebruaris s6lmiti koost6iilepe Eesti Kaitsetdcistuse Liiduga

Kaitseliit korraldas kaks riigikaitsealast 6ppepiieva: Valga maakonna onravalitsusjuhtidele ja
V6ru-P6lva maakondade omavalitsusjuhtidele. J6geva Malev korraldas mdrtsis
riigikaitsealase 6ppepiieva J6gevamaa Omavalitsuse Liidule, osalesid vallavanenrad,
linnapead, volikogude esimehed.

Siivendati koost<i6d ja iihistegevusi Marylandi rahvuskaardi, Taani Kodukaitse Kooliga ja
Soonre Riigikaitse6ppe Keskusega.

Juulis s6lmis KL illem koostoriprotokolli Liiti Zemessardze iilemaga, detsembris KL
Peastaabi iilem Taani Kodukaitse staabiiilemasa.

KL abistas tsiviilpartnereid lumekahjustuste ja iileujutuste likvideerimisel (augustis Virumaa
tormikahjustus, detsembris lumetorn'l "Monika" ja inimeste evakueerimine). Osaleti nritmetel
kadunud inir.neste otsinguoperatsioonidel.

Septerrbris korlaldati Kilberkaitseliidu poolt ktberj ulgeolekualane koost<ici6ppus, osalesid 9
asutuse kiiberspetsial istid.

2010. a planeeritud Kriisireguleerimisalane kontroll6ppus" liikkus seoses keeruliste
majandusoludega 201 l .  aastasse.

2 .J  Ka i t se lah te  kasva taminc :
Seltsi ja sporditegevus:
Veebruaris osalesid KL tiksused Vabariigi aastapaeva paraadil Tallinnas. Juunis viis Kaitseliit
liibi iileriigilise V6idupiiha paraadi ja Maakaitsepiieva iiritused Viljandis. V6iduparaadil oli
rivis l0 kompaniid ja 4 orkestrit kokku 840 mehega. KL malevad viisid liibi Maakaitsepdeva
iiritusi k6ikides maakondades. Lisaks osaleti Liiti v6itjatepiieva paraadil Cesises 22. juunil I
jalavzieriihmaga KL Valgamaa Malevast.

Kaitseliidu Peastaap ja malevad korraldasid mitnreid iilevabariigilisi ja regionaalseid
spordiv6istlusi, s6jalis-sportlikke iiritusi ja rahvanratku Utria retk Alutagusel, Eel-Erna
Virunraal, laskev6istlused, suusav6istlus, laskesuusatamine, sOjaline kolmevdistlus, Erna
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Retk, Laidoneri jooks, Laidoneri marss, admiral Pitka rahvantatk ja rattaretk, kindral
T6nissoni riinnakjooks jn. Osaleti ka nritmetel kaitsevde, Piirivalve ja Politsei konaldatud
v6istlustel nii individuaalselt kui v6istkondlikult. J6ustruktuuride sDortmensudel saavutas KL
koondv6istkond pingelises heitluses IV koha.

Kaitseliidu suvepdevade iildv6itjaks ja sportlikumaks nalevaks krooniti juba kolmandat korda
Rapla Malev.

Septembris osalesid KL s6javiielangevarjurid Hispaanias Euroopa s6javdelangevarjurite
esiv6istlustel, saavutati mitmeid auhinnalisi kohti, 20ll aasta esivdistluse korraldamine
usaldat i  Eest i le.

Naiskodukaitse (edaspidi  NKK):
NKK l i iknteskonna kasv ol i  2010. a l5% (2009 ka l5%). NKK-sse kuulub l6 l0 naist .

2010.a seisuga on organisatsioonis l6 l0 l i iget,  sh 1577 tegevl i iget.  Palgal ised r ingkonna-
instruktorid on l4 ringkonnas, instruktor puudub Piirnus.

Ajaloo jiiiidvustamiseks ning liikmete organisatsiooniteadlikkuse t6stmiseks koostatav NKK
aastaraamatu (2003-2010) materjal on ettevalmistamisel.

Liibiviidud on ulatuslik heategevusprojekt, mille raames kooti j6uluk ingituseks kindad
Afganistani missioonil viibivatele kaitseviielastele.

NKK tegevusvaldkondade funktsioonikirjeldused on veljatddtatud ning NKK keskjuhatuses
kinni tatud. NKK arengukava 2010-2013 on NKK keskkogus kinni tatud. P6hikir i  on
kaasajastamisel.

Liibi on viidud iile-eestiline juhtide laager, esmaabi ja valitoitlustamise erialavdistlused, NKK
koonlusmatk ning laskev6istlus. Toimunud on viilitoitlustamise, staabiassistentide ja avalike
sulrete erialakursused. Valja t<jotati esmaabi6petajate kursusekava.

K6ikides ringkondades on viidud liibi taiies nrahus baasvdlja6pe. Malevates on liikrned
kaasatud fornreerimistiksuste tegevusse ning vastava viilja6ppe saanud naiskodukaitsjad on
rakendatud vdlitoitlustuse, staabiassistentide, side ja meditsiinialastes funktsioonides.

Noored Kotkad (edaspidi NK):
NK ridadesse kuulub 3373 poissi. Liikmeskonna suurendamine ei ole Onnestunud soovitud
mahus. Esimese poolaastaga kasvas liikn,eskond 5l liikrne vdra. Noorkotkastest jetkas onra
teenistust kaitseliitlasena 2009. aastal 76,2010 aasta I poolaastaga 4l noorkotkast.

Riihmatasandi tegevus on oluline osa noorkotkaste viilja6ppes, kuna riihmades viiakse liibi
esmased noorkotkaste baas- ja erialateadmiste 6petamine ja kontroll. Erikatsed on kogunud
populaarsust ning katseid sooritatakse regulaarselt ja aktiivselt.

Tegevuskvaliteedi t6stmiseks on astutud kaks sammu: koostatud oll Kaitseliidu

eriorganisatsioonide vzilja6ppe-eeskiri, mis annab tepsemad juhised ja selgitused, kuidas
noortega vrilja6pet piirkondades ldbi viia. See eeldatavalt tagab iihtlaselt heal tasemel
viilja6ppe iile Eesti ning annab tiinasele riihmapealikule kindluse ja Iihtsama v6imaluse
vziljadpet planeerida. Ja teiseks on ellu kutsutud noortemagistrite kool uute 6ppenraterjalide
loomiseks, mis koondab enda riihnlapealike v6i toetaj aliiknreid, kes soovivad organisatsiooni
laiemas arengus oma panuse anda. Lisaks on valminud uus riihmapealike koolituskava

,,Noorsootijrj praktikas", mis annab paremad praktilised oskused td6ks noortega.
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Kodutiitred (edaspidi KT):
KT ridadesse kuulub 3580 tiidrukut, suurenemine aasraga 4o/o.

2010. a l6puks on vabatahtlikel juhtidel t<j6 h6lbustamiseks kasutada Kodutiitarde
noofiemagistrit6ride materjalid, k?iivitus Magistrite Kool. Tegevuskavva on vdetud
uueilmelisi iiritusi (oskuste vdistlus "Perenaine", vilistlaste kokkutulek).

Kodutiitred on osalenud erinevates noorsootodprojektides s. h "Kalevi" v6imlemispeol, kus
esines I 50 kodutiitart. Ringkonnad l6<ivad kaasa "Kaitse end ja aita teisi" projektis, osaletakse
erinevatel messidel, Keila noorte 00, loodushariduse projektides, osalenine projektis
"Vanem 6de, vanem vend", koosto<j lastekodudega. Tublimad ringkonnad on siin Tartu,
J6geva, Harju.

Lisaks vabatahtliku noortejuhi kursusele valmis ka kursus "Noorsooto6 praktikas".
Noorteinstruktoritel ning vabatahtlike juhtidel puudub endiselt noorsootii6taja kutse.
Ringkondades korraldatakse plaanipdraselt erialalaagreid ning viiakse liibi erikatseid. K6ige
enam on konaldatud orienteerumis, kesit6o, ohutuselaagreid. Sel aastal on viilja antud ligi
200 erialamiirki.

Aktiivsuse arvestus liibi rtihmapiievikute on k6ikides riihmades. Leitud on uusi
koostii<ipartnereid (k6rgkoolid, erinevad MTUd, kodanikuiihendused). Kaitseliidu
Keskkogule on kinnitamiseks esitatud Kodutiltarde p6hikirja muudatused.

Viilja6ppe planeerimine ning liibi viimine toimub Kodutiitarde viiljadppe juhendi pdhjal. On
viilja selgitatud ringkondade aktiivsemad riihmavanemad ning nendele on korraldatud
6ppereis.

Aktiivselt otsitakse senisest suuremat sidusust kaasaaitamiseks sujuvamale iilenTinekule
Koduti.itarde organ isatsioonist Naiskodukaitsesse.

3. Ainel ise ressursi  valdkond

Relvastuse osas on tagatud KL poolt ettevalnristatavate iiksuste konrplekteeritus
kiisitulirelvadega, kuid puudus on ijksuse relvastusest. Aasta jooksul hangiti KL iiksustele
toitlustusvarustus. Tehnika- ja tlanspordi valdkonnas keskenduti peamiselt olemasoleva
tehnika ja transpordipargi parendustele.

Laomajanduse osas on endiselt raskendatud lahingumoona hoidnine, kuna olenrasolevad
hoiutingimused ei vasta osaliselt n6uetele. KL infrastruktuuri investeeringute kavas
keskendutakse eelisjiirjekorras ladustamisvdimekuste (relvastus, laskenroon, varustus)
parendustesse, uute ladude ehitustesse ja malevate staabi- ja tagalakeskuste
viiljaarendamistesse.

Jaanuaris andis lda-Eesti Piiiistekeskus iile Viru Maleva Tapa iiksikkompaniile hoone
kompanii kodu viilj aehitamiseks. Aprillis valmis Valgamaa Maleva Otepiiii iiksikkompanii
6ppeklass. Ldppes Tallinna Maleva staabihoone ehitus. Jiitkati Tartu Maleva 6ppe- ja
tagalakeskuse ehitust6,iidega ning lasketiirude arendusprotsessiga. Aasta teisel poolel alustati
Viru Maleva staabihoone ja Liiiine Maleva Hiiunraa malevkonna staabihoone renoveerimist.
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2010. a jooksul jiitkus Kaitseliidu seaduse $ 40 lg I ja lg 3 alusel Kaitseliidu omandisse
antavate varade iileandmise protsess.

Kaitseliidu tegevuse kulud kokku riigieelarveliste eraldiste awelt 2010. aastal olid 294108
tuhat krooni (2009.a 288 081 tuhat krooni).
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TULEMIARUANNE

tuhandetes koonides, aasta kohta

T€gevustulud
Miiiigitulu

Saadud toetused

Muud tulud
Tegevuskulud

Antud toetused

T6<ij 6ukulud

Majandamiskulud
P6hivara amortisatsioon ja viiiirtuse langus
Muud kulud

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud

Aruandeperioodi tulem

2010 Lisad2009
327 562

4 371

322766

425
-296 844
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369 379
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BILANSS

tuhandetes kroonides, seisuga 3l.detsember

VARAD KOKKU
Kdibevara kokku

Raha

Nduded ja ettemaksed

Varud
POhivara kokku

Pikaajalised fi nantsinvesteeringud

K innisvara inr'esteerin gud

Materiaalne pdhivara

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

Liihiajalised kohustused kokku

Vdlad ja ettemaksed

V6lad hankijatele

V6lad t<iov6datele

Maksuv6lad

Saadud ettemaksed

Pikaajalised kohustused kokku
Netovara kokku

Netovara

Aku mu leeri tud iilej ii i ik

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 Lisad
370 s07 375 646 341 694
94 580 127 004 tOl 238

9 3  1 t 6

244

620

125 655

928

421

96 963

3 328 6,7,8

947 9
27 5 927 248 642 240 456

40
4 674

z7 | 2t3

40
4 995

243 607

40

2 923

237 493

l 0

l l

t 2

370 507 375 646 341 694

57 329 93 922 68 860

51 329

6 352
5 4t6

6

45 555

93 922

7 781
22 331

6 518

57 226

68 860

4  4 t5
8 032

7  9 1 8

48 495

l 3
t 4

8

l 5

3 458 3  5 1 8 3 579 l 6
309 720 278 206 269 255

309 120
309 720

278206 269 255

278206 269 255
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RAHAVOOGUDE ARUANNB
tuhandetes koonides, aasta kohta

Rahavood p0hitegevusest
Aruandeperioodi tulem
Korrigeerimised:

Pdhivara amortisatsioon ja iimberhindlus
Pdhivara sihtfi nantseerimine
Kasum pdhivara mtiiigist
Kasurn/kahjum mitterahalisest sihtfi nantseerimisest
Saadud intressitulud

Korri geeritud tegeVustulem
P6liitegewsega seotud kaibevarade muutus:

Muutus nduetes os late vastu

Muutus muudes nduetes
Muutus maksude ettemaksetes
Muutus varudes

Pdhitegevusega seotud kdibevarade muutus kokku
Pdhitege!,lrsega seotud kohustuste muutus:

Muutns vdlgades hankijatele
Muutus v6lgades todvdtjatele
Muutus maksukohustustes
Muutus muudes kohustustes
Mr,lutus saadud toetuste ettemaksetes
Muutus muudes saadud ettemaksetes
Muutus pikaajalistes vOlgades

Pdhitegevusega seotud kohustuste muutus
Rahavood p6hitegevusest kokku

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud pdhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)

Materiaalse p6hivara soetus
Korrigeerimine muutusega vdlgades hankijatele

'l 'asutud pdhivara eest (v.a. llnantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Laekunud p6hivara miiiigist (v.a. finantsinvesteeringud j a osalused)

Miiiigist saadud tulu
Korri geerimine laekumata nduete muutusega

Laekunud p6hivara miiiigist kokku
Laekunud intressid

Rahavood investeerinlistegevusest kokku

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi l6pus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

2 0 1 0 Lisad2009

3 1 5 t 4

21 303
-24 446

-37 5
|  347
-196

8  935

2 0  3 3 5  I  I , t 2
-3  691  3

0 3
5 829 12
-4183 5

34 547 26 625

2t5 27
258 2 594
6 l  -71

-  199  526

o
7
8
9

335

-59
- 1 6  9 2 1
-6 512

- 8 1
-r |  590

-60
-35 283

3 076

1 0 2 0  l 3
1 4  3 0 5  1 4
- l  340 8

8 l  1 5
8  6 8 9  1 5

-39 15
- 6 t  1 6

22 6s5

-31
- l

-40r 52 356

1 5 6
3 7 0

-30 893 tZ
2  346  13

-33 t26 -28 541

642 250
1 5 0  - 1 5 0  6
792 100
196 4 783

-31 538 -23 664

-31 939 28 692
125 655 96 963
93  ' 716  r25  655

-3 | 939 28 692

lt cq 2 o't/ Lehekiilg
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Kapira l Eelmiste aastate
tulem

Netovara kokku

Seisuga 31.12.2008

Umberhindluse tulemr
Aruandeaasta tulem

Seisuga 31.12.2009

Aruandeaasta tulem

Seisuga 31.12.2010

86 72s 182  530 269 255

0
0

l 6
8 935

t 6
8 935

86 725 1 9 l  4 8 1 278 206

3 l  5 1 4 3 1  5 1 4

86 72s 222 995

' Tdiendav informatsioon iimberhindluse kohta on avalikustatud lisades I I ia 12.

309 720
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LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Kaitseliidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja
kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestusp6himdtetes alljdrgnevalt on
kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahr,usvaheliselt tunnustatud arvestuse ja
aruandluse pdhimdtetele tuginev raamatupidamistava, mille p6hinduded kehtestatakse Eesti Vabariigi
raamatupidamise seadusega ning mida tdiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt vdljaantavad
juhendid ja riigi raamatupidamise iildeeskirjas satestatud nduded. Vastavalt riigi raamatupidamrse
iildeeskirja I ll ldikele 6, juhul kui Raamatupidamise Toimkonna juhendites esitatud
aruestusp6him6tted ednevad iildeeskirjas setestatud arvestuspdhimdtetest, ldhtub Kaitseliit
majandusaasta aruande koostamisel ii ldeeskirjas setestatud arvestuspdhimdtetest.

Raanatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Kaitseliit on iseseisev avalik-6iguslik juriidiline isik, kes on vastavalt raamatupidamise seadusele
kolrustatud koostama raamatupidamise aastaamande ja majandusaasta aruande.

Kaitseliidu majandusaasta aruanne koosneb bilansist, tulemiamandest, rahavoogude aruandest,
netovara liikumise aruandest, lisadest, tegevusaruandest ja sdltumatu vandeaudiitori aruandest.

Kaitseliidu seaduse $ 43 l6ige I alusel ldppes alates I .maist 2006.a Kaitseliidu Peastaabi ja Kaitseliidu
malevate staatus avalik-6iguslike juriidiliste isikutena ning nende 6igusjiirglaseks on Kaitseliit.
Kaitseliidu struktuuriiiksused on Alutaguse Malev, Halju Malev, J6geva Malev, Jiirva Malev, Lddne
Malev, Vit'u Malev, Pdlva Malev, Pamumaa Malev, Rapla Malev, Saaremaa Malev, Sakala Malev,
Tallinna Malev, Tartu Malev, Valgamaa Malev ja V6rumaa Malev, Kaitseliidu Peastaap. Kaitseliidu
Peastaap korraldab Kaitseliidu struktuuriiiksuste tegewst ja raltastatnist.

Jdrgnevalt on vdlja toodud peamised alvestuspdhim6tted ja li indamisalused.

Viilisvaluuta arvestus

Raamatupidamisaruande esitusvaluutaks on Eesti kroon, kdiki teisi valuutasid loetakse vdlisvaluutaks.

Vdlisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel v6etakse aluseks tehingu toimumise pdeval ametlikult
kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Vdlisvaluutas fikseeritud rahalised varadja kohustused hinnatakse
bilansipdeva seisuga iimber Eesti koonidesse bilansipiieval ametlikult kehtivate Eesti Panga
valuutakursside alusel.

Umberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjurlid kajastatakse aruandepedoodi
tulemiaruandes, kusjuures tegevustuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kalijumid,
mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad eriner,used kajastatakse
aga finantstuludes ja kuludes.

Raha ja  raha ekv iva lendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pargas. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid pdhitegewsest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja linantseerirrristegemsest
tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes liihiajalisi (kuni 3 kuulise tAhtajaga soetatud)
kdrge likviidsusega investeeringuid, mida on vdimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu
ning mille puliul puudub oluline turuvidfiuse muutuse risk, sh kassas ja panga arvelduskontodel olev

l i . t i  / L  / /
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raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tiihtajalised deposiidid
rahaturufondi osakud.

Tulu ka jastamine

Tulu kajastatakse saadud vOi saadaoleva tasu diglases vddrtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest
pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu niii idisvddrtuses.

Kaupade mi.ii.igist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kdik olulised omandiga seotud riskid on lainud
iile ostjale ning miiiigitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvddrselt maaratav.

Tulu teenuste miiiigist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepohiselt lShtudes sisemisest intressimAArast.

F inantsvarad

Finantsvarad v6etakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest
makstud tasu 6iglane vzizirtus. Algne soetusmaksumus sisaldab k6iki finantsvara soetamisega otseselt
kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja ndustajatele, tehinguga kaasnevad
mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused.

Kdik tavapdrastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja miiilgid kajastatakse nende
tehingute tehingupdeval, st. pdeval, mil v6etakse endale kohustus (niiiteks sdlmitakse leping) teatud
finartsvara ostuks vdi miilgiks- Tavapdrasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja
rrii i ike, mille puhul ostetava v6i niii idava finantsvam iileandmine miiil jalt osdale toimub antud turul
viil jakujunenud vdi vastavate tururegulatsioonidega ndutud perioodijooksul.

Edasirntiiigi eesm?irgil soetatud finautsvarad ehk kauplemisviidrtpabereid kajastatakse edaspidi nende
diglases viii irtuses, mis baseerub noteeritud turuhindadel ning Eesti Parga ametlikel vahetuskurssidel.
Kauplemisveertpaberitelt saadud miiiigikasumid/kahjumid, diglase vAartuse muutus ja intressid
vastavatelt veertpaberitelt kajastatakse tulemiaruande real " Finantstr.rlud j a kulud".

n|I lg

Nduded

Nduded teiste osapoolte vastu, mida ettevdte ei
lunastustahtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse
kasutades efektiivset intressimedr a.

ole soetanud edasimiiiigiks, sealhulgas
edasprdi korrigeeritud soetusmaksutrluses,

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid n6udeid hinnatakse alla, juhul kui on
tdendoline, et nende kaetav viidrtus on vdiksem kui bilansiline viidftus. Allahindlus kajastatakse
tulemiaruandes kuluna jiirgmistel ridadel:

"muud tegevuskulud" n6uded ostjate vastu ja muud pdhiteger.usega seotud n6uded;

"finantsluludja kulud" ltihiajalised investeerimistegevusega seotud nOuded;

"finantstuludja kulud" pikaajalised investeerimistegevusega seotud nduded.

N6uet loetakse lootusetuks, kui maleva juhatuse hinnaugul puuduvad vdimalused ndude kogumiseks.
N6uded, mille summa on suurem kui 30 000 krooni, suunatakse ldbivaataniseks ja otsustamiseks
keskjuhatusele. Otsuse kinnitab keskjuhatus. Lootusetud n6uded on bilansist viil ja kantud ja neid
kajastatakse bilansivdliste varadena.

Intressitulu nduetelt kajastatakse tulemiaruandes real "finantstulud ja -kulud" ("muud tinantstulud ja -

kulud" kui tegemist ol.l ltihiajaliste nduetega ning "finantstulud ja -kulLrd muudelt pikaajalistelt
finartsirvesteeringutelt" kui tegemist on pikaajaliste rduetega).
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' [ ing imusl ik  
vara

Potentsiaalseks varaks klassifitseeritakse need varaobjektid, mille realiseerumine ei ole kindel nrng
nende ille peetakse arvestust bilansiviil iselt.

Varud

Varud v6etakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast
tollirnaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest,
millest on malra arvatud hinnaalandid.

Varude kr.rludes kajastamisel ja varude bilansilise vAartuse arwtamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lShtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus vdi neto
realiseerirnisviiZirtus Varude allahindlusi nende neto realiseerimisviidrtusele kajastatakse
aruandeperioodi kulunaja kajastatakse tulemiaruandes real "majandamiskulud".

Alates 01.01.2010.a kajastatakse kaitseotstarbelised varud, mida kasutatakse ainult
militaareesmdrkidel, soetamisel kuluna. Laos ja kasutuses olevate varude koguse ja asukoha
kohta peetakse bilansiv?ilist arvestust.

Osalused sihtasutustes

Investeeringud sihtasutustesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit. Selle
meetodi kohaselt v6etakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, ning hiljem
korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu vddrtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal
bilansipiieval tuleb hinnata, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav vdiltus vdib olla langenud
alla tema bilansilise vSdrtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse ldbi vara vadrtuse test.
Investeeringu kaetava vd6rtuse mddramisel li ihtutakse juhendis RTJ 5 "Materiaalne ja immateriaalne
p6liivara" kirjeldatud vara vadrtuse testist.

K innisvara investeer ingud

Kinnisvarainvesteering on maa vdi hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise v6i turuvddrtuse
tdusmise eesmdlgil ning mida ei kasutata enda majandustegevuses. KiDnisvarainvesteering vdetakse
bilansis arvele algselt tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetarnisega otseselt seonduvaid
tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lahtutakse soetusmaksumuse meetodist,
mis tihendab, et kinnisvarainvesteeringute kajasramisel rakendatakse samu awestusp6himdtteid, mida
kasutatakse materiaalse n6hivara arvestuses.

Mater iaa lne pdhivara

Materiaalseks pdhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku toiieaga iile iihe aasta ja
soetusmaksumusega alates 30000 kroonist (alates 01.01.2005.a), viil ja arvatud maa, r'nis v6etakse
soetusmaksumuses arvele olenernata maksur.nusest.

Madalama soetusmaksumusega vdi li ihema kasuliku elueaga varaobjektid kajastatakse varudes .;a
kantakse kasutusse v6tmisel kr"rluks ning nende iile peetakse arvestust bilansiviil iselt.

Arvelev6etud materiaalse p6hivaraga seotud hilisemad vriljaminekud (niiiteks ntdne varaobjekti teatud

osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele vaiirtusele siis, kui on taiidetud jiirgnrised

kriteerir.rrr.rid: (a) on tdeniioline, et Kaitseliit saab sellest tulevikus majanduslikku kasu ning (b) nende

soetusrnaksunlust on vdimalik usaldusvAdrselt m66ta. Asendatud osad kantakse bilansist vailia. Kdik

teised v:il jarninekud kajastatakse kuludena perrooc{il, mil vastavad kulutrised tehti.
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Materiaalne pdhivara vdetakse arvele tema soetusmaksumuses, rnis koosneb ostuhinnast ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest ning millest on maha arvatud maksud, ldivud. Kulumi arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm md:iratakse igale pdhivara grupile eraldi, sdltuvalt selle
kasulikust tdoeast.

Kulumi normid aastas on materiaalse pdhivara gruppidele jiirgmised:
Ilooned
Rajatised
Masinad ja seadmed
Ar\.].ltustehnika
S6idukid
Inventar
Relvad

2-50
2,5-10%
t0-20%
33-50%

20%
z0%
10o/o

Relvade amortiseerimist alustati alates 01 .01 .2004.

Maad ja kunstiviii irtusi, mille viii irtus ajajooksul ei vdhene, ei amortiseerita.

Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevdtmise kuust ning l6petatakse selle tii ieliku
amortiseerumise vdi kasutusest eemaldamise kuule eelneval kuul. Kui 100%liselt amortiseerunud
vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni, kuni
vara on ldplikult kasutusest eemaldatud. Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik toiiiga on oluliselt erinev
esialgu hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi.

Materiaalse pdhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja ldppviiiirtused vaadatakse tile vahemalt iga
majandusaasta l6pul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused
raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt.

Pdliivara iimberhindlusena vdetakse olenemata tahtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara.ja
maakatastrisse kantud maad. mida ei ole i.ikski avaliku sektori iiksus varern bilansis arvele v6tnud.
Maa hinnatakse iimber kehtiva maa maksustamishinna jiirgi. Juhul kui timberhindluse tagajdrjel vara
bilansiline maksumus suureneb, kajastatakse vahet uue ja vana bilansilise maksumuse vahel netovaras
kirjel ,,Pdhivara iimbelhindluse tulem". Eelmiste perioodide aruandeaasta tulemi rnuutust p6hivara
iimberliindluse tagajiirjel kajastatakse netovara muutuste aruandes eraldi kirjel.

Juhul, kui teatud materiaalse pol.rivara kaetav vAartus on langenud alla tema bilansilise vaiirtuse,
hinnatakse see vara alla kuni kaetava vidrtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate
rahavoogude niii idisvaartus v6i selle vara neto miiiigihind, olenevalt kumb on kdrgem. Vara neto
miiiigihinna meairamisel kasutatakse vajadusel ettev6ttevaliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse
aruandeperioodi kuluna tulemiaruandes real "pOhivara amortisatsioon ja vddrtuse langus".

Avalikust sektorist saadud vara kajastatakse vastavalt vara vaartusele pdhi- vdi viihevddrtusliku varana
jdikrnaksumr.rses.

Materiaalse pdhivara kajastamine l6petatakse vara vd6randamisel vdi siis, kui Kaitseliit ei eelda selle
vara kasutamist v6i miiiigist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse p6hivala kajastamise
ldpetanisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine l6petati,
tulemiaruandes.

Materiaalse pdhivara objektid, mis vdga tdendoliselt miiiiakse ldhema l2 kuu jooksul,
klassifitseeritakse iirnbel miiiigiootel p6hivalaks, mida kajastatakse bilansis eraldi real kdibevara
riihrnas. Miiiigiootel p6hivara amortiseerimine ldpetatakse ning seda kajastatakse kas bilansilises
jii i ikmaksurruses v6i 6iglases vaartuses (miinus miitigikulutrised), sdltuvalt sellest, kuntb on madalam.
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lmmater iaa lne p6hivara

Immateriaalne p6hivara vdetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset pdhivara bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja vdimalikud vddrtuse
langusest tulenevad allahindlused. lmmateriaalse p6hivara an.rortiseerin.risel kasutatakse lineaarse
amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimddr on immateriaalsele p6hivarale 30% (arwtitarkvara litsentsid).

Muutused eeldatavas kasulikus elueas v6i vara tulevase majandusliku kasu ajalises struktuuris
kajastatakse vastavalt kui muutusi amortisatsiooniperioodis ja meetodis ehk kui muutust
raarnatunidarn is l ikes h innanuules.

Fi n a n ts koh u stu sed

Finantskohustused v6etakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest
saadud tasu oiglane vddrtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende konigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimeara. Tehingukulud vdetakse arvesse efektiivse
intressimdara armtamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse elueajooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tulemiaruande real "Finantstulud ja -kulud", va.
need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitatava materiaalse pdhivara finantseelimisega (alates
ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuv6tmiseni).

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid (sh hoonestusOiguse leping maa rendi osas), rnille
puhul k6ik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hilved kanduvad iile rentnikule. K6iki
ii lejii i inud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse renhriku bilansis miinimurnrendimaksete
niitidisvdiirtuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade
amortisatsioonipelioodiks on vara kasulik todiga vdi rendiperiood, olenevalt sellest, mis on liihem.

Kapitalirendi tingimustel miiiidud vara kajastatakse rendileandja bilansis n6udena kapitalirenti tehtud
netoinvesteelingu summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluks / -tuluks ja rer.rdikolrustuse / -n6ude
tasumiseks selliselt, et intressimdiir oleks igal ajahetkel sama.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaamelt rendileandja poolt tuluna ning renhiku poolt kuluna.

Si h tfi n antseerimi ne ja siirded

Varu d e s i htfi nants e e rin i n e

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutorneetodit, s.t. sihtfinantseerirriise abil
soetatud vara v6etakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ning varade soetanise
finantseelimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tr.rlu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerirnise kohustust tulusse
soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Sihtfinantseerimisega seotr.ld tulud kajastatakse tulemiaruandes
real "saadud toetused".

M i t t ertt ln I irte s i ht/in ants eeritn ine

Mitterahalise sihtfinantseerimise, va. teiselt riigiraamatupidarniskohustuslaselt ja selle tiksustelt
saadud mitterahalise sihtfi nantseerim ise, kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud vara
vdetakse bilansis arvele terna 6iglases vddrtuses ning samas sumrrtas kajastatakse bilansis kohustusena
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tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Saadud vara amortiseeritakse kuh.rsse jr
sihtfinantseelimise koliustust tulusse saadud vara allesjaiinud kasuliku eluea jooksul.
Sihtfinantseerimisega seotud tuhid kajastatakse tulerniaruandes real "saadud toetused".

Tegevus ku Iude s i ht fi n ant s e e r i mine

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 ornandis olnud varasid.
Akumuleeritud iilejii i ik sisaldab eelmiste perioodide ja aruandeperioodi tulemit, timberhinnatud
pdhivara uut soetusmaksumust ja sihtfinantseerimise arvestuspdhimotete muutuse tulemit.

Bilansipiievaj iirgsed sii ndmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist m6jutavad asjaolud,
mis ilrnnesid bilansipdeva ja aruande koostamispiieva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil vdi
varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
B ilans ipdevaj drgsed siindmused, rnida ei ole varade ja kohustuste hindanrisel arvesse vdetud, kuid rnls
oluliselt m6jutavad.jiirgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa I ArvestuspdhimOtete muutmine

Kaitsel i idu 2010. aasta raanratupidam ise aruandes on korr igeeritud 3l .12.2008 ja 31.12.2009
aasta tulemiaruannet, bilanssi, rahavoogude aruannet ning netovara nruutuste aruannet
vastavalt rahandusministri 28. detsembri 2009. a miiiiruse nr 7l S 38 l6ikele 6. Alates
0 I .01 .201 0.a kajastatakse kaitseotstarbelised varud, mida kasutatakse ainult
nilitaareesmiirkidel, soetamisel kuluna. Varusid on korrigeeritud kokku 40 854 tuh kr
ulatuses 2008. ja 2009. aastal jiirgnevalt:

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
Varud
Muutus
Korrigeeritud varud

Netovara
Muutus
Korrigeeritud netovara

Majandamiskulud
Muutus
Korr igeer i tud majandamiskulud

421 947

620
0

39 192
-38 77 |

4 1  8 0 1
-40 854

620

309 720
0

3 t6  971
-38 77 |

3 1 0  1 0 9
-40 854

309 720 278 206 269 255

2010 2009
tt6 221
-38 17 |

1 3 5  9 8 5
-2 083

133 90277 450
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Lisa 2 Miiiigitulu

Kaitseliidu miiiigitulu jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade l6ikes jiirgmiselt:

tuhandetes kroonides, aasta kohta
Geograaf i  l ised pi i rkonnad
Eesti
Belgia
Kokku

Tegevusalad
Uiir ja rent

sh hoonestus6iguse seadmine
Muu toodete ja teenuste mi.iiik

sh valveteenused
viilja6ppeteenused
triikiste ja reklaami miiiik

Kokku

Lisa J Saadud toetused ja muud tulud

Saadud toetused

tuhandetes kroonides, aasta kohta

Eraldised riigieelarvest
Kodunraine sihtfi nantseerimine
tegevuskuludeks
Saadud varad Kaitseviie asutustelt
Saadud liikrnemaksud
Muud toetused ja annetused
Saadud toetused kokku

Muud  tu lud

tuhandetes kroonides. aasta kohta

Kindlustushiivitised
Muud kahjuhiivitised
Tulud p6hivara miiiigist
Muud tulud kokku

2 0 1 0 2009
2 841
I  530

J  J J . )

I  6 1 5
4 3',71 4 948

20 t0 2009
I 680

60
2 631
I  530

s37
4 l

2 024
60

2 924
| 714

657
228

4 371 4 948

2010 2009
294108

l 0 4 l
2 6  l t l

650
2s6

288  08  l

299
74 972

537
213

322 766 364 162

2010 2009
0

50
375

l t
2s8

0
425

7q.oq '7a ' l Lehektilg 20
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Lisa 4 Tegevuskulud

Antud toetused

Kaitseotstarbelise vara modemiseerimise kiiigus tagastati kasutuselolev vara, mis asendati
uutega I 477 tuhande krooni eest (2009. a 5 975 tuhat krooni).

Silitfinantseerimise korras eraldati Kaitseliidu Kinnisvara SA-le arendustegevuseks 300 tuhat
krooni (2009.a 150 tuhat krooni).

Lisaks tasuti MTU-de liikmemaksud 2 tuhat krooni (2009. a 23 tuhat krooni).

tuhandetes koonides, aasta kohta
2010

Tiiii jdukulud kokku

Tdotasu

Elisoodustused

Maksukulud

Majandamiskulud kokku
Administreerimiskulud
Ldhetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete majandamiskulud
Sdidukite majandamiskulud
Info-j a komrr.runikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Oppevahendi te ja  kool i tuse ku l t rd
Kaitseotstarbelise varustuse ja materj alikulud
Eri- ja vormiriietuse kulud
Muud majandamiskulud

Muud kulud kokku
Maksud, Idir.ud, trahvid

sl.r kdibemaks
muud maksud ja l6imd

Mr.rud tegevuskulud
sh ebatdeniioliselt laekuvad nduded

Kaitseliidu keskmine koosseisuline t66tajate arv 2010. aastal oli 912 (2009. a 999).

Kaitsel i idu koosseisul istele t66tajatele nrakst i  t i iotasu 122 850 tuhat krooni (2009.a 133 814

tuhat krooni) .  Keskrr .r ine kuutr jotasu 2010.a ol i  10 237 krooni (2009.a 1 I  162 krooni) .

20082009

r 25 661
9 1 5

43 781

t39 542
I  1 8 9

41 732

170 357 186 093 188 463
t37 923

8 1 5
41 355

77 450 133 902 127 703
8 599
|  7 t 4

700
9  6 1 5

1 3  6 3 4
s 693
4 040
5 492
8  2 5 5

63 250
1 5 3 4
5 1 7 7

19 955 t8 749 15 054
l 9  8 1 2
1 9  1 6 3

649
t43
1 4 3

6 906
1 4 5 0
1 254

l 4  t 8 8
t5292
5  5 1 3
8  9 1 0
5 922
'7 660
z  154
I  1 3 9
6 462

6 932
| 122
|  1 2 7

I  I  8 9 1
t3  274
4 456
8 027
6 029
6 963

67 667
1 9 6 9
4 445

l8  '7  47
t 8  2 2 2

5 2 5
2
2

t4 964
t4 410

494
90
8 5

Leheki i lg 2l
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Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

tuhandetes koonides, aasta kohta

Tulu hoiustelt
F inantstu lud ja  -ku lud kokku

Lisa 6 Nduded ostjate vastu

tuhandetes koonides, seisuga 31. detsember

Ostjatelt laekumata arved
Ebat6endoliselt laekuvad arved
N6uded miiiidud p6hivara eest
N6uded ostjate vastu kokku

Ebat6eniioliselt laekuvad arved perioodi alguses
Ebatdendoliselt laekuvaks tunnistatud nduded
Lootusetuks turinistatud n6uded
Ebatdeniioliselt laekuvad arved perioodi 16puks

Lisa 7 Ettemaksed ja muud nduded

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l. detsember

Laekumata toetused
Nduded t6ovdtjate vastu
Muud ettemaksed ja nduded
Ettenraksed ja muud n6uded kokku

2010 2009
796 4 783
796 4 783

2010 2009
3 1 3
-154

0

3 8 5
- 1 1

1 5 0
159

2010

524

- l  I
-143

0

-130
-3

t2l
-154

2010 2009

- l l

2
25
45

8

72 310

Kirjel ,,Laekumata toetused" kajastatakse Sotsiaalkindlustusametilt laekumata vanenahiivitisi
ja kirjel ,,N6uded todv6tjate vastu" kajastatakse kinnipidamised t66tasust telefoni- ja
toitlustuskulude eest.

Kirje ,,Muud ettemaksed ja nduded" kajastab kohtuotsustega miidratud kahjr.r hiivitamise ndudeid kalie
elaisiku vastu summas 45 tuhat krooni (2009.a'71 tuhat klooni)ja 2009. aastal Kaitseliidu Kinnisvara
Sihtasutuse poolt tagastatavat sihtfinantseerimist tegevuskuludeks summas 150 tuhat krooni ning
6igusvastaselt v6drandatud maa eest saadavat kompensatsiooni summas 50 tuhat krooni.

/4 ltl /l{/ Lehekiilg 22
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Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvdlad
tuhandetes kroonides

31.12.20r0
Ettemaks Maksuv6lg

31.12 .2009
Ettemaks Maksuv6lg

Ettev6tte tulunraks
Kiiibemaks
U ks rkrsr ku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks
Tciotuskindlustusmaksed
Maamaks
Ettemaksukonto j 2iiik

Kokku maksude ettemaksed ja
maksuv6lad

Lisa 9 Va rud

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Toolaine ja materjal
Varud kokku

0
0
0
0
U
0
0

l 3

0
o
0
0
0
0
0
0

0
0
U
0
0
0
0

1 A

24
L I

| 992
40

3 998
443
60
0

74l 3 6 578

2010 2009
620 421

421620

Vastaval t  rahandusministr i  28. detsembri  2009. a mi i i i rusele nr 7l  838 l6ikele 6 [ ] i l t  l r t t
t  j6ust.  11.01.20101, kajastatakse alates 01.01.2010.a kai tseotstarbel ised varud, n.r ida

kasutatakse ainult militaareesmiirkidel, alates 2010. aastast soetamisel kuluna. Laos olevate
varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansiviilist arvestust.

Lisa l0 Pikaajal ised f i  n antsi n vesteeringud

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

Kaitseliit ei koosta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mist6ttu vastavalt
Raamatupidamise tildeeskirjale kajastab ta oma kor.rsolideerimata aruandes sihtasutust
soetusmaksumuse meetodi l .  Kai tse l i idu osalus s ihtasutuse omakapi ta l is  on seisuga 31.12.2010.  a
40 tuhat krooni, soetusmaksumuse n.reetodil kajastatava silrtasutuse soetusmaksumust pole alates
asutamisest olnud pdhjust korrigeerida. Osalus sihtasutuses on seisuga 31.12.2009.a kajastatud
Kaitseliidu bilansis pdlrivala real ,,Pikaajalised finantsinvesteeringud" surnmana 40 tuhat krool'ti.

./, 0q u44
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2006. aastal andis Kaitseliit sihtasutusele iile materiaalset pdhivara summas 9 386 tuliat krooni. Kui
Kai tse l i i t  koostaks konso l ideer i t r rd  raarnatupidamise aaslaaiuande.  suureneksid Kai rse l i idu rarad n ing
netovara seisuga 31.12.2010 n ing 31.12.2009 vastaval t  8  444 tuhande n ing 8518 tuhande krooni
vdrra.

Lisa I I Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes koonides, aasta kohta

Ehitised Kokku
31 .  r  2 .2008

Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu
Jiiiikmaksumus

Umberklassifi tseerimine materiaalsest p6hivarast sh
Soetusmaksumus
Umberhindluse tulem
Amortisatsioonikulu

Kogunenud kulum

31 .12 .2009

2 163
0

2 t63

993
-233
160

3 1 5 6
t 2 1

2 923

t82
3
0
0

2 534
0

- l  599
-48

3  7 1 6
3

- l  599
_48

tvtuuK

Soetusmaksunrus
Amortisatsioonikulu
Jddkmaksumus

Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu

Mahakandmine
Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu
Jddkmaksumus

Kogunenud kulum

31 .  |  2 .2010

Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu
Jiiiikmaksumus

3 348
U

3 348

3 527
- l  880
| 641

6 875
- t  880
4 995

-26
0

0
0
0

0

-267
132

-l 284
1 249

J )

- 1 6 0

-293
132

-l 284
1 249

J ]

- l 6 0

) )z.L

0
3 322

| 9',16
-624

1 352

5 298
-624
4 674

Lehekiilg 24
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2010 2009

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteerinsute otsesed haldamiskulud

20l0.aastal miiiidi iiks kinnistu V6r'u linnas ja
soetusmaksumusesa I 284 tuhat krooni.

292
87

3ft I
94

K innisvarainvesteeringuna on kajastatud lroonestus6iguse seadmise lepingute alusel neli
objekti (l 918 tuhat krooni), maa ja hoonete osad (l 809 tuhat krooni), nrida renditakse viilja
avalikku sektorisse mittekuuluvatele iiksustele ning maad ja hoonete osad, nrida ei kasutata
vaid hoitakse turuvaartuse t6usmise eesr.r.rdrgil (947 tuhat krooni).

2010. aastal saadi kinnisvarainvesteeringutelt hoonestus6iguse tulu 60 tuhat krooni (2009.a 60
tuhat krooni)ja renditulu 232 tuhat krooni (2009. a 321 tuhat krooni).

2009. aastal hinnati iimber iiks maakatasftisse kantud maa kehtestatud maa maksustamishinna jiilgi
3 tuhat krooni. Kinnisvarainvesteeringute timberhindlus kajastub netovara aruandes real
. .umDer t r | r ro tuse  tu lem

kanti maha kasutusk6lbmatud hoorred

Leheki.ilg 25
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Lisa 1 2 Materiaalne pdhivara
tuhandetes kroonides

lv laa

Hooned
j a

rajatised

Kai tse-
. lvtaslnao

otstarbe-
l a

ne
seaomeo

polrrvara

L6peta-
Muu mata t66d

,  K O K K Uponrvara Ja erremaK-
sed

Jidkviiirtus
3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 . a

Soetused ja parendused

Saadud mitterahaline

sihtfinantseerimine

Miiiidud pdhivara

jiiiikviiiirtus

Kulum ja allahindlus

Maliakandmine

ule v l louo Klnnlsvara-

investeeringutesse

Ule antud mitterahaline

sihtfinantseerimine
[ J  m D e f l l l l l o t u s

Urnberklassifi tseerimine
Jl ikv i i r tus
3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 . a

Soetused ja parendused
Saadud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Miiiidud pdhivara
jiiiikviiiirtus

Kulum ja a l lah indlus
Mahakandmine
Ule antud mitterahaline
sihtfinantseerimine
Umberklassifi tseerimine
Jiii ikviii irtus
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 . a

Seisuga 3 l  .12.2008.a

Soetusmaksumus

Kogunenud kulum

Seisuga 3 I  .12.2009.a

Soetusmaksumus

Kogunenud kulum

S e i s u g a  3  1  . 1 2 . 2 0 1 0 . a

Soetusrraksumus
Kogunenud kulum

t7 017 t54 403 26 620 t 8  l z4 4 828 16 501 237 493

U

| 067

-o

0
0

- l  1 8 2

0
l 3
0

655

t67

0
-3 900

0

0

U

U

439

0

14  300  37

2 2 8 1  1 7 0

-244 0
-8 82',t -4 866
-r 090 0

-935 0

0 -5 829
0 0

t0  676  0

t5 462 30 893

0  1 6 9 1

0 -250

0 -19 122
0  - l  165

0  - 2 1 1 7

0 -5 829
0  1 3

- 1 0  6 8 1  0

0
-t 529

0
u
5

l6 909 170 s70 t6132 1s 046 3 668 2l 282 243 607

525

l 4  635

0

U

-9 369
- l  4 8 1

0
t 5  z 9 l

3 8

23 885

0
-4 362
-6 480

- t  347
-3  19

4 681

36

- 1 0 6
-4 t41

-83

0
968

1 5 9 5

U

0
- t  173

-48

- l  u2
0

- 1 5  7 5 8

-t 341
0

10  801  31  756

0 24 446

0  -106
0  - t9  051
0 -8 092

0
0
0

0
0

t7 434 189 646 27 547 16  401 3 860 l6 325 271 213

l1  011
0

l6  909
0

t7 434

27 |  073 58 835 38 473
-t16 6'70 -32215 -20 349

294353 46 019 37 108
-123183 -29 941 -22 062

254 639 45 939 39 065
-64 993 -18 392 -22 6(t4

l3  587
-8 759

l 2  9 1 5
-9 247

9 408
-5 548

16 501 415 486
0 - t71 993

2t 282 428 646
0  -  185  039

l 6  3 2 5  3 8 2  8 1 0
0  - l l l 5 9 7
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Miiiidud p6hivara jiizikviii irtusena kajastatakse 2010. aastal miiiidud sdiduauror (106 ruhat krooni) ja
2009. aastal iiht kinnistut (250 tuhat krooni).

2009. aastal li innati i imber maakatastrisse kantud
tuhat krooni. Materiaalse pdhivara iimberhindlus
tulem".

maa kehtestatud maa maksustamishinna jiirgi l3
kajastub netovara aluandes real ..Umberhindluse

Ldpetamata toiide ja ettemaksetena kajastatakse renoveerimisel olevate hoouete ja rajatiste
parendused.

Vastaval t  rahandusministr i  28. detsembri  2009. a mi idruse nr 7l  958 l6ikele6 [ t1 t ]  ' r i l1r
,  -  j6ust.  l l .0 l .20l0l ,  on mindud alates 01.01.2010.a Ri ig i  raamatupidamise t i ldeeskir las

iile uutele arvestusp6himdtetele. Tulenevalt maerusest kanti Kaitseliidus 2010. aasta jooksul
alla 30 000 krooni soetusmaksumusega materiaalne ja immateriaalne p6hivara bilansist viilja,
kajastades j?iiikviiiirtus amortisatsioonikuluna. Kuna k6ik alla 30 000 krooni nraksumusega
p6hivarad ei olnud taielikult amortiseerunud, viihenes p6hivara jaakmaksumus bilansis ja
tulem 8 092 tuhande krooni v6rra ning p6hivara nimekirjas olnud varade osas, mida
kasutatakse, peetakse bilansiviilist arvestust.

2009.aasta p6hivara kirjetel sisaldub objekte, mille ornandidigus juriidiliselt ei olnud riigilt
Kaitseliidule iile tulnud. Varade kajastamisel on lAhtutud tehingu sisust. Kaitseliidu kasutuses 1a
kontrolli all olev vara on kajastatud bilansis Kaitseliidu varana.
2010. aastal vormistati Kaitseliidule V6rumaal asuva Sdnna linnaku juliidiline omandi6igus kuid
hooned olid kasutuskdlbrnatud ja lammutati. Tafiumaal asuv Kardla baas ja Ld:inemaal asuv Piirsalu
baas kanti bilansiv:ilisele kontole kui alla 30 000 kooni soetusmaksumusesa hoonetest koosnevad
kompleksid.

.l uriidilise omandi6iguseta vara
Obj ekti

St r l |k tuur i i iksus n imi /aadress
So€tus- Jnnk-

maksumus maksumus
31 .12 .2010  31 .12 .2010

Soetus- Jeek-
maksumus maksumus
31.t2.2009 3 t .12.2009

V6ru Malev Siinna Iinnak 24 558 0

tn t  i4Tartu Malev Kardla baas

Ldzine Malev Pi i rsa lu baas 29 244 456

57 239 580Kokku

Kokku kanti maha 2010. aastal
kulumiga 90 662 tuhat krooni
krooni).

pdhivara soetusmaksumusega
(2009.a 4 676 tuhat krooni ja

98 754 tulrat krooni ja akumuleeritud
akumuleeritud kulun.riga 3 5ll tuhat
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Lisa 13 Vdlad hanki jatele

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

V6lad hankijatele toodete ja teenuste eest

2010 2009
3 441
2 9 l l

3 500
4 281Vdlad hankijatele p6hivara eest

V6lad hankij atele kokku

Kirjel,,V6lad hankijatele" kajastuvad
lepingulised maksed.

6 352 7 781

liihiajalised kohustused toodete ja teenusteeest hankijatele ja

Lisa 14 V6lad tiiiiv6tjatele

tuhandetes kroonides, seisuga 3l. detsember

Tii<itasude v6l gner'ts
Deklareerimata maksukohustused
Puhkusetasude kohustus
Muud vOlad roijv6datele
VOlad tii i ivOtjatele kokku 5  4 1 6

t66tasu, ttidjduniaksud

22 337

ja muu liihiajaline vdlgnevus

2010 2009
0
0

5 325
9 l

8 1 9 2
5 423
8 665

57

Lisas on kajastatud 2009.a detsembrikuu
tijotajatele, mis tasuti jaanuaris 2010.a.

Lisa 15 Saadud ettemaksed ja muud kohustused

tuhandetes kroonides, seisuga 31. detsember

Jiirgmise perioodi tulu hoonestusdigusest
Sihtfi nantseerimise kohustus
Mr.rud kohustused
Saadud ettemaksed kokku

20t0 2009
60

45 495
0

60
57  08s

8 l
4:t  553 57 226

Sihtfinantseerimise kohustusena kajastatakse riigieelarveliste eraldiste kasutamata jii i iki vastavalt
Kaitseministeeriurniga sdlmitud eraldiste lepingule 45 495 tuhat klooni (2009.a 57 060 tuhat kroonija
Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakonna eraldist koostoddppuse ,,Taltu sillad lukku 2010"
liibiviiniseks 25 tuhat klooni).
Kirje "Muud kohustused" kajastab 2009.a tagatistasusid ja kohtutAituritele ii lekantavaid kinnipidamtst.
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L isa  16 Pikaajal ised kohustused

tuhandetes kroonides, seisuga 3 l. detser.rber

Muud pikaajalised v6lad
Pikaajalised kohustused kokku

Kir.le "Muud pikaajalised vdlad" kajastab
Ja ostueesdiguse seadmise lepingutele".

2010
3 458 3  5 1 8
3 458 3  5 1 8

3 objekti hoonestus6iguse tasu, vastavalt " Hoonestus6iguse

2009

L isa  l7 Kasutusrendid

tuhandetes koonides, aasta kohta

Kaitsel i i t  kui  rendi leandja

Kasutusrenditulu

Jdrgmiste perioodide renditulu
mittekatkestatavatest
rendilepingutest

12 kuu jooksul

Rendile antud varade bilansiline
jddkmaksumus

Seisuga 3  1 .12 .2010

Seisuga 31 .12 .2009

2010 2009
945

480

31 .12 .2010

l 3 3 r

969

31.12.2009

8 209

Kinnisvara-
investeeringud

969

7 287

Muud varad Kokku

480

3 727 4 482 8 029

7 2873 779 3 508

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud hoonestus6iguse seadmise lepingute alusel neli objekti
(1918 tuhat krooni)  ning maa ja hoonete osad ( l  809 tuhat krooni) ,  mida renditakse vdl ja
avalikku sektorisse mittekuuluvatele tiksustele. Muude varade all kajastatakse nrateriaalset
p6hivara, mida kasutatakse enda p6hitegevuse tarbeks kuid on ka ltihiajaliselt antud
kasutusrendile (laketiirud, lenrrurajad, saalid jms).
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Kaitsel i i t  kui  rentnik

Kasutusrendikulu

Jiirgmiste perioodide rendikulu
mittekatkestatavatest
rendilepingutest

l2 kuu jooksul
l -5 aasta jooksul

2 0 t 0 2009
3 1 4 0

5 336

31. t  2 .2010

3 466

8 465

31.12.2009
2 813
2 523

3 555
4 910

2010.a oli sdidukite kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 3 178 tuhat kroonr
(2009.a 3 198 tuhat krooni) ja ruumide kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku
562 tuhat krooni (2009.a 268 tuhat krooni).

Lisa 18 Seotud osapooled

Juhtkonna tasud
Kaitseliidu keskorganite keskkogu, keskjuhatuse ja keskrevisjonikomisjoni liikmete kulud
kompenseeriti 2010.a 42 tuhande krooni ulatuses (2009.a 34 tuhat krooni).

Kaitseliidu iilem ja struktuuriiiksuste juhid said aruandeaastal tasu kogusunrmas 5 375 tuhat
krooni (2009.a 6 316 tuhat krooni).

Kaitseliidu iilem ja Kaitseliidu Peastaabi tilem keskjuhatuse liiknrena tasu ei saanud.

2010.a ega 2009.a ei  ole tehtud muid olul is i  tehinguid Kaitsel i idu keskorganite l i iknrete,
struktuuritiksuste juhtide ja nendega seotud osapooltega. Vastavalt Kaitseliidu seadusele,
Kaitseliidul ei ole 6igust tagada oma varaga fiiiisiliste v6ijuriidiliste isikute kohustusi.

Lisa 19 Siindmused pi irast bi lansipdeva

Vastaval t  Kai tsel i idu keskjuhatuse 21.01.2010 otsusele nr K-0.1- l / l  l20PR ol i  2010. aasta
jooksul planeeritud l6petada ja likvideerida Kaitseliidu keskjuhatuse 15.05.2004 otsusega nr 7

asutatud Kaitseliidu Kinnisvara SA (Ariregistrisse kantud 16.08.2004). Eesmdrk, viia 2010. a
jooksul l6puni Kaitseliidu Kinnisvara SA likvideerimismenetlus, jiii siiski tditnrata.

Olulisimaks p6hjuseks Kaitseliidu poolt Kaitseliidu seaduse alusel kinnisvara omandamiseks

Vabariigi Valitsuselt taotletud loa vdljastamise viibimine planeeritust enam. Kaitseliidu

Kinnisvara SA l6petamine ja likvideerimine on planeeritud teostada 201 l. a I kvartali jooksul.

M ajandustegevust Kai tsel i idu Kinnisvara SA-s alates 01.01.201 I  ei  to inru.  Vastaval t

Kaitseliidu Kinnisvara SA p6hikirja punktile 7.3. (kinnitatud Kaitseliidu keskjuhatuse

04.0(t.2004 otsusega nr 8) liiheb piirast v6lausaldajate n6uete rahuldan.rist ning selleks vajaliku

raha deDoneerimist sihtasutuse allesiii?inud vara iile Kaitseliidu omandisse. Seisuga
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28.02.201I on Kaitseliidu Kinnisvara SA-l vara summas l0 358 tuhat krooni ia kohustusi
summas I 8l 5 tuhat krooni.

Alates 01.01.2011. aastast on Kaitsel i idus arvestusvaluutaks euro, mi l les peetakse jooksvat
aryestust majandustehingute iile. €-piieva seisuga kui arvestusvaluuta muutus Eesti kroonidest
eurodeks, teostati raamatupidamiskontode saldode iimberarvestus. Seejuures arvestatakse €-
pdevale eelneva p?ieva l6pul Eesti kroonides kajastatud saldod iimber eurodesse, liihtudes
Euroopa Liidu N6ukogu mddruses kinnitatud valuutakursist 1:15,6466. Kui seadusest ei
tulene teisiti, timardatakse saldod I sendi tdpsusega kolmanda koha jiirgi piirast koma. Kui
kolmas koht perast koma on 0 kuni 4, jeetakse teine koht perast koma muutmata. Kui kolmas
koht perast koma on 5 kuni 9, iimardatakse iimberarvestatud vddrtus iihe numbri vdrra
iilespoole. Saldode iimardamisel tekkinud v6imalikud vahed kaiastatakse aruandeperioodi
kasumi v6i  kahjumina.
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KESKJUHATUSE ALLKIRJAD 2OIO. MAJANDUSAASTA
ARUANDELE

Kdesolevaga kinnitame Kaitseliidu 2010. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete 6igsust:

Kol-ltn Raivo Lumiste

Kol-ltn Kajari Klettenberg

Aivar Riisalu

Neeme Suur

Helir Valdor Seeder

juhatuse esimees D

juhatuse liige

juhatuse liige

juhatuse liige

juhatuse liige

. ,/.Jg aprillz0ll

AQ aprtll20ll

/! aprill20ll

Sg aprill 201 1

ifl aprlll20tl/a; r
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SOLTUMATU VANDEAUDI ITORI  ARUANNE

Kuitsel iitlu kes k kog ule

OIerne auditeerinud lehekii lgedel l0 kuni 3l esitatud Kaitseli idu raamatupidamise aastaaruannet, rnis sisaldab bilanssi

seisuga 3 L detserlber 2010, tulelniaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuup?ieval

l6ppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste aryestusp6lti 6tete kokkuvOtet ning muid

se lg i tava id  l i sas id .

Juh(tuse kohuslus rutmnIupiI nisaruannele osas

Juharuse kohustuseks on raan'tatupidamise aastaaruande koostamine ning 6ige ja Oiglane esitamine kooskdlas Ilesti hea

raantatup idam istavaga. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontroll isi lsteem i kujundamine ja tcjos hoidmine,

rnis tagab raamatupidarnise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise i lma pettustest v6i vigadest tulenevate

olulisle vAiirkajastamisteta, asjakohaste ar vestuspOhimdtete valinine ja rakendatnine ning antud tirrgimustes

pdhjendatlrd raamatupidamishinnangute tegemine.

Ya leaudiituti Ii|huslus

Meie hohustuseks on avaldada auditi p6hjal arvarnust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi l i ibi

kooskolas fahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid nbuavad, et e oleme vastavuses

eetil(anOuetega ning et me planeerime ja viime auditi labi omandamaks pdhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise

i r i r \ r . r : r 'u . r rne  e i  r i s r lda  o lL r l i s i  r  J i i r ' l a ja . ta rn  i ' i .

Audit hOlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditj

tdendusn'rarerjali kogumiscks vajalike protseduu|ide lAbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu s0ltuvad audiitori

otsustusrcst. iealhulgas hinnangltst riskidele, et faamatupidamise aastaarlranne vdib sisaldada pettustest vOi vigadest

tulenevaicl olulisi vaii irkaj astaln is i. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vOtab audiitor nende risl<ide

hindarnisel arvesse 6ig; ja 6iglase raatnatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud

s isekontro l l isi isteem i, kuid nritte selleks, et avaldada arvamust sisekontroll i  tulemuslikkuse kohta. Audit h0hnab ka

kasutatud afvestuspohimotete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pohJendatuse Ja
raiim at up idaln ise aastaaruande li ldise esituslaadi hindamist.

Usuure, et koglrtLrd auditi toendusmatetjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

lVait kuscg( urranu6e uvrIdaoise (lrrs

Meil ei olnud vdintalik veendLrda kaitseotstarbclise pOhivarana raamatupidamislikus vaiairtuses 27,5 mln krool]i

l(ajastatud pdhivarade olemasolus. kuna objektide asukolrta puudutav informatsioorl on Riigisaladuse ja salastatud

vail isteabe seaduse $ 7 kohaselt ri igikaitse I i igisaladus.

Ilaitkusaga urv(nus

Olerne scisrrkohal, et vii l . ja arvatud vOimalike pafanduste mOju. mis olehsid vdinud osuluda vajalikuks, kui me oleksirue

saanud piisava toendusmaterjali eelnenud ldigus kirjeldatud asjaolude kohta, kajastab ulaltnainitud raarnantpidamise

aaslaaruanne olulises osas 6igesti ja 6iglaselt Kaitseli idu flnantsseisundit seisuga 3l.detsember 2010 ning sellel

kuupiieval l6ppenud rr.rajandusa;sta finantstu lem ust j a rahavoogusid kooskdlas Eesti Hea raamatupidamistavaga

' fa l l inn ,  29 .  apr i l l  201  I

KPMG Ba l t i cs  OU
' Icgevus luba nr .  l7
Narva  Inn t  5 .  Ta i l inn

Ind lek  A l l i ksaar
Vundeaudiitor

K P M C  3 a r . s  O U  a n E n o n a n  d l o d  r a b L l V . o m p a n v a n d :
n r e n r b € , l , m o l  l h e  r P M C . . r w o r r  o t  n d e p . n d e . r  m e h b . r  r r n r s
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TEGEVUSALADE LOETELU

tuhandetes kroonides, aasta kohta

EMTAK kood Tegevusala 2010 2009
Aruandeperioodi  l . l -31.t  2.201 0 tegevusalad

84249 Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused

68201 Enda v6i renditud kinnisvara iiiirileandmine ja kiiitus

85599 Muu mujal liigitamata koolitus

58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine

841 l9 Mujal liigitamata riigi haldustegevus

r  530

2 008

531

4 l

255

| 7t4

2 024

657

228

265
Kokku tegevusalad 4 371 4 948

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks l . l -31.12.201 l

84249 Muud avaliku julgeoleku ja konakaitsega seotud tegevused

68201 Enda v6i renditud kinnisvara iiiirileandmine ja kiiitus

85599 Muu nujal  l i ig i tamata kool i tus

58 I 4 I Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
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