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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2013

KAITSELIIDU TEGEVUSARUANNE
Kaitseliidu missioon ja eesmargid

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sojavaeliselt konaldarud,
relvi valdav ning sdjaveeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis taidab temate
Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud tilesandeid.

Kaitseliidu eesmark on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes ranva
valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja p6hiseaduslikku ko;da.

Kaitseliit on alaline, korge valmisolekuga vabatahtlik sojatiselt organiseeritud j6ud k6ikjal Eestis,
eesmargiga suurendada rahva turvalisust, liita rahvast ja kaitseviige riigi tihiieks kaitseki ning
vajadusel kaitsta riiki s6jaliselt.

Kaitseliidu territoriaalne r.ilesehitus ehk laialdane kohalolek maakondades ning valdades onvaartus, mida tuleb alal hoida ja edasi arendada. Kaitseliit peab kujunema luhtivlks f"its"Lnt"
esindajaks ning edendajaks 

"koduvallas', sh tuleb edasi arendada kaitseliidu tegevust vastavalt
regionaalsetele eriperadele ning..teha koostdod teiste joustruktuuridega, valitsusasutustega,
maavanematega, kohalike omavalitsuse 0ksustega ja teiste partneritega.

Kaitseliit on laiap6hjarine kodanikutihendus, mis pakub oma riikmeskonnare mitmektirgseidosalusvorme. Kaitseriit seob riigikaitsega vabatahflikke ning iihiskondrikt<e atgatusgrutie Fpakub neile erinevaid v6imalusi riigikaitses osalemiseks.

Kaitseliidul peab olema realistliK taidetav ja moodetav ning terriloriaalset eripara arvespvsojaline r.ilesandeptistitus. Kaitseliidu s6jalisei v6imed peavad-vastam? kaitsevtie'sianolro-itere,Kaitseliidu struktuur peab orema rihine ja 0resanded sergeo. uksusie i"r"""l#iri '|"varustamise prioriteetsus peab vastama reageerimiskiirusele.

Kaitseliit arendab oma organisatsiooni kaasaegsete juhtimisp6him6tete alusel administreeritavaavalik-6igusliku juriidilise isikuna.

Organisatsiooni juhtimine

uus Kaitseliidu seadus joustus 01.04.201g. seaduse orurisemad muudatused seisnesidorganisatsiooni struktuuri konastamises, medratleti Kaitseliidu tilema vahetus alluvuses olevaostruktuuriliksused. Kaitseliidu tegevus on reguleeritud i"iGriiau seaduse i. ""liel-poiin"u"r"6igusaktidega.

Kaitseliidu keskkogu otsusega.25.05.2013 valiti keskjuhatuse vatitavatele kohtadele liikmeteksHelir-Valdor seeder, Riho rak ja oravi rammemae. 
- 

Herir- vardor seederi vorituseokeskjuhatuse liikmena l6ppesid temi volituste ta""t"ri""g" Riigikogus 27.03.2O14.a.

Kaitseliidu keskkogu otsusega 25.05.2013 valiti vanematekogu tiikmeteks Kaido Kaasik, MatiKepp, Karev Naur, Johannes Kert, u|a preeden, rur"u ia*, Ants Laaneots, Tiit rammsaar,
fi:irff:i 

peerer Tutvisre, Heiki Arike, Neeme Suur, Romek Kosenkranius, iaai n""i'r".. i"
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Kaitsefiidu *eskkogu otsusega 25.05.2013 valiti keskrevisjonikomisjoni liikmeteks Tiit pruul,
uku-Mats Peedosk, Margus sardis, Andrus onnik, Tarmo Leheste ja asendusliikmeks .roet
Kliiman.

Kaitseliidu peastaabi Ulemaks nimetati 12.08.2013 kolonel llmar Tamm.

Kaitseliidu 2019: aasta tegevus toimus vastavalt Kaitseriidu seadusele, s6jalise kaitse
arengukav€fe 2009-2018 (SKAK), sojatise kaitse tegevuskavale 2o12-2o.ls (SKTK), kaitseveejuhataja direktiivile 2013 aastaks, Kaitseriidu arengukavare aastateks 2010-2013; Kaitseriidu
iilema kSsule 2013. aastaks. P6hieesmargiks oli piistitatud riigikaitseliste ulesannete taiimine,mille saavutamiseks erinevad struktuuriuksused ja tegevusvaldkonnad tegid r.ihiseid
koordineeritud pingutusi. Juhtimises r6hutati Lilesandeponise luntimise olulisust ji usalousetp6hineva detsentraliseeritud juhtimismudeli rakendamise valadust, mis tagab Kaiiseliidu
potentsiaali ja vabatahtliku liikmeskonna kompelentside tulemuslikuma rakendamise.

2013. aasta aprillis toimusid seoses uue avaliku teenistuse seaduse joustumisega muudatused
toosuhte vormides, milega senised ametnikud muutusid toorepinglga t66tajateks. .loustusiouus kaitsevaeteenistuse seadus, Kaitseliidu seadus ning aasta teises pobles v6eri vastuKaitseliidu kodukord ning kinnitati Kaitseliidu peastaabi p-6nimaarus. Nimetatud muudatused
toid kaasa vajaduse muuta ja kinnitada markimisveerser hurgar dokumente ja juhendeid.

-z.ot 
e, ag_sa. l6pu seisuga ori Kaitseriidus kokku 22 882 riiget, neist 201 1 Naiskodukaitse, 318sN-oorte Kotkaste ning 3548 Kodututarde koosseisus. Te-gevliikmeid oli Kaitseliidu malevares13 564, noortiikmeid 271, toetaja tiikmeid 271ja autiikmeid 52.

Vlilja5pe

Peastaabi valja6ppeosakonna poort jatkati veljaoppes.isteemi kaasajastamist ning arendamistliihtuvalt uue maakaitseslruktuuri loomise tilesandest. uuendati Kaiiseliidu varladppe]utrenoit.Suurt tiihelepanu p6orati formeerimisshuktuuri vaqaarendamisete, sojalise voime saavutamisetevtiljadppeko-gunemistel ning omandatud oskuste kinnistarl"ub. bppurog"""riJ"'""i"*"rperioodil oli Kaitseliidu s6iaajaalliiksuste velja6ppe planeerimisel ja la-oiviimiset 
""r""r^"prioriteediks riikmeter baaiav-arja6ppe rabiviimiriJ 1u"'roiuiouuarsete oskuste arendamine.sojaa.iai.iksustesse mittekuuruvatele kaitselii astele viidi malevates lebi baas_ ja laske_ nrngallr'iksuseopet. Viimastel aastatel on aktiviseerunud taitselii aste laskur- ja t<utiftiassi normioening iga-aastaste laskeoskuse testide taitmine.

Kaitseriit osares jargmister suuremater 6ppuster ning s6jaris-sportiker voisfluster:

. maavae 6ppus "Kevadtorm 2013". kiirreageerimisoppus"steadFastJazz,,poolas

. formeerimis6ppus 
"Suur Vank er 2O13". Kaitseliidu 6ppus ,,Orkaan-. s6jalis-sportlik luurev6isflus ,,Admiral pitka luureretk 2013,,. s6jalis-sporflik luurevoisflus 

"Utria dessant 20.13"
' aasta jooksur toimusid meistriv6isflused suusatamises, s6jarises kormevoisfluses,laskmises, suundorienteerumises ja males. kriberkaitsetiksuse .ppused 

"Locked Shields 2013", ,,octoberFest 2013,,, ,,voore 20.r3,,,Cyber Coalition 2013,,
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Kaitseliit korraldas ja viis llibi 2013. aasta v6idupuha paraadi ja Maakaitsepeeva Haapsalus.
Kaitseliidu tilema kutsel osalesid V6iduptiha tahistavatel iiritustel Haapsalus Zemessaroze
(Leti), K.A.s.P-i (Leedu) ia Gruusia Rahvuskaardi titemad ning Taani Kodukaitse esindajad.
Kokku oli Voidupuha paraadil rivis 1017 voiflejat.

viidi labi kokku 13 riigikaitse6petuse valilaagrit 10 erineva maleva poolt kokku 946 opilasele.

2013. aastal viidi Kaitseliidu koolis l€ibi kokku 37 erinevat kursust, mille lopetas 707 inimest.
Muudes koolitus- ja arendustegevustes viidi l?ibi 18 erinevat Uritust (seminari, harjutust vms)
kokku 476 inimesele.

Kaitseliidu kooli [lesanne on muuhulgas koordineerida Kaitseliidu orkestriteenistust ja selle
raames on liibi viidud 4 Uhendorkestri harjutust ja 4 esinemist. Koostdos Taani Kodukaitse
Kooliga on ltibi viidud 4 juhtimiskursust Gruusias, kokku 14 Kaitseliidu instruktori osav6tul.

Valveteenistus

Kaitseliit tagab Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisalas olevate riigikaitseliste objektide javara, Kaitseliidu objektide ning Brtisselis Eesti Vabariigi viitisesiiduse valve ;a kattse.
Valvatavate objektide valve oli korraldatud 541 valvuriga (2012. aastal s27). Kaitseliiius i<lcitas2014. aasta alguses 565 valvurit, teitmata jai 39 amet-iko;ta enamasti Kaadri suure voolavuse
t6ttu- 201 3. aastal lahkus tddlt 1 13 ja tcldle v6eti 137 vatvurit. Uutele tddtajatele t<orraioati 6valvuri erialakursust. valvurid on varustatud kaasaegse relvastuse ja erivaheniitega.

Naiskodukaitse

Kehtiva Kaitseliidu seadusega vastavusse viimisega kinnitati 2013. aastal Kaitseliidu keskkogulnaiskodukaitse p6hikhi. Ringkondades viidi rebi arenguvesfluseid vabatahiri[" l"niio"g" r"tegevliikmetega, keivitati mentorprogramm.

Te-gutsevad ajaroo- ja stimboorikakomisjonid. Naiskodukaitse ajaroo ia tegevusejaedvustamiseks ning liikmete organisatsioo;iteadlikkuse tostmiseks koostati Naiskodukartseaastaraamat 2011-2012. Naiskodukaitse keskjuhatuse poort rodtati vaqa ia'- r<innitatitseremooniate kord.

Labi viidi iile-eestiline suvelaa-ger, avalike suhete, ajaloo ja staabiassistentide erialav6islused,Naiskodukaitse koormusmalk ning rasteuoiitrus]- Toimusid ,tinr"p"i"r""oirr,
valitoitlustamise, staabiassistentide ja avalike suhete erialakursused. Kaitseliidu malevates onnaiskodukaitsjad kaasatud formeerimismeeskondade tegevusse nrng vaslava varja6ppe saanudnaiskodukaitsjaid rakendati viiritoiflustuse, staabiasiistentide, !ioe- .1" ,eoiisiniaru",u"funktsioonides.
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Kodutiitred

2013. aastal kinnitati Koduttitarde uus p6hikiri ja alustati sisekorra valjatootamist. Noortejuhtide
heakskiidu sai Kodutiitarde arengukava aastateks sai 2014-2020. Uues arengukavas nehakse
ette uusi ettevotmisi, sealhulgas koostoo parandamist Noorte Kotkastega, Naiskodukaitsega.

Kevadel toimus noorkotkastega iihine oskuste v6istlus, stigisel spordilaager, aasta 16pus koguja
paev. Naiskodukaitsega korraldati iihiseid matku, heakorrapeevasid, osaleti Uhiselt
kalendritahtpaevade tehistamistel jmt. Kodututarde pool lebiviidavate iirituste eesmargiks
(vabariigi aastapaev, matkad, kesitoOpaevad, emadepaev, Kaitseliidu aastapaev) on enam
tegevusse haarata kaasa lapsevanemaid. Erialalaagreid viidi liibi k6ikides ringkondades,
erialamerke anti veUa samas mahus, mis 2012. aastal (umbes 300).

Vabatahtlike juhtide tci6 holbustamiseks jatkati tddvihikute trtikkimist ning jagamist r0hmadele.
valmimis,iargus on noortemagistritdd aktiiv6ppe meetoditest koondusel. KoostddalaseKs
suurprojektiks oli Uheksa Eestis tegutseva noorteiihenduse tihine suvelaager perseljal.

Noored Kotkad

2013. aastal kiitis Kaitseliidu keskkogu heaks Noorte Kotkaste pohikirja, Noorte Kotkaste
keskkogu uued koolitusn6uded ja arengukava aastani 2020. Tepse ulevaate saamiseks Noorte
Kotkaste organisatsioonist tehti liikmeskonnaaudit. Noorte Kotkaste aastapdeval ilmus Noone
Kotkaste taasloomist kajastav ajalooraamat ,,Mehena meeste ridadesse". Toimusid ilhised
iiritused Kodututardega, oskustevoisflus ja spordilaager. Uue ettevotmisena toimus sugisel
koguiate kokkutulek, kus iga noorkotkas v6i noortejuht sai tutvustada oma kollektsiooni teistele
asjast huvitatutele.

Riiklikul tasandil toimus suurprojekt Eesti noortetihenduste I koostd6ptievad. Esindusriihm
9?919" E9:!i Skautide Uhingu suurlaagris. All0ksustes korraldati malevatega 0hiseid ettev6tmrsr.
Siigisel viidi labi vabariigi aktiivsemate noorkotkaste ekskursioon L6una-Eestisse, mille jooksul
korraldati ka noortele iimarlaud. 2013. aasta lOpul esitati tegevuse spetsiifiiast lantuvatt
ettepanekud rallinna ulikooli pedagoogilisele seminarile nooisoot<rci 6ppekava
revalveerimiseks. Kursusekava muutmise eesmargiks on senisest enam siduda meeskodanikke
noorsoot6Oga.

Tsiviil- ja s6jaline koostitat (CtMtC)

Rahvusvaheline koostoo toimus Kaitseliidus peastaabi, malevate ja nais- nrng
noorteorganisatsioonide tasandil. 2013. aasta novembris toimus Narvas Kaitseliidu g5.
aastapaevale puhendatud rahvusvaheline konverents. Kaitseliidu Lilem osales Batumis
toimunud Gruusia Julgeolekukonverentsil, Zemessardze ja KASP aastapdeva riritustet Riias '|aVilniuses, kUlastas Rootsis 6ppust Combined Joint Staff Exercise 2013.

Kaitseliit on s6lminud kokkurep_e (Mou) soome riigikaitserise varjaoppeorganisatsiooniga
,,Maanpuolustuskoulutus-yhdistys". Koostdd aastaplaini uuendata-kse igai aastal ning
m66dunud aastal oli serre raames rigi 20 erinevat veuaoppeiiritust soomei ning 10 Eestis.
Eestis toimuvate r.irituste arv oli kiill veiksem, kuid nendeit osavotjate arv sellev6rra-suurem.
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Koostoo Balti riikidega on toimunud vastavalt plaanile, osaleti oppustel Amber Hope, Saber
Strike jt. 2013. aastal kiriutati alla kolmepoolne noorsootddalane koostodplaan Eesti-Liiti-Leedu
vabatahtlike organisatsioonidega. Lounapoolsetel malevatel on Zemessardzega eraldi
koostdoprojektid, mille raames osaletakse tiksteise laske- jt militaarvoistlustel v6i oppustel ning
ktilastatakse Uksteise tehtpaevaUrilusi.

Rootsi Kodukaitsega seovad Kaitseliitu traditsiooniliselt head suhted. Kaitseliidu Kool osaleb
Rootsis erinevatel kursustel ja koolitustel. Noorte Kotkaste Rapla maleva noorkotkad ja
Kodutiitarde Valgamaa ringkonna koduttitred osalesid Rootsi Kodukaitse s6jalis-sporflikul
mitmev6istlusel.

Koostoo raaniga toimub vastavalt koostookokkuleppele, mille viimane versioon allkiriastati
moddunud aasta novembris. K6ige mahukam osa koostookokkuleppest on Kaitseliidu Kooli ja
Taani Kodukaitsekooli Uhisprojekt, mis on suunatud Gruusia Rahvuskaardi instruktorite
valjaopetamisele. 2013. aastal viidi labi kursused Taani ja Eesti KL koolide instruktorite poolt
Gruusias neljal korral.

Kaitseliitlased osalevad kaks korda aastas Norra Kodukaitse kutsel Norra talves6ja kursustel.
Norra Kodukaitse sojalis-sportlikul mitmev6istlustest v6tsid osa Noorte Kotkaste J6geva maleva
noorkotkad ja Kodutr.itarde Laene ringkonna kodututred.

Rapla Maleva viieliikmeline langevarjurite grupp osales Saksamaal 26. 6huveebrigaadi 6ppuser.
Saaremaa malev teeb koostdod Saksamaa ja Sveitsi vabatahtlike kailseorganisatiiooniaeia.

Laane maleva esindus osales Poolas Poznanis NATO riikide reserweelasle laskev6isllusel
,,Snajper 2013". Lisaks laskev6istlusele arutati voimalikku tulevikukoost6cid, mis ei piirduks
ainult laskevoistlustel osalemisega. Detsembris kiilastas Kaitseliitu delegatsioon poota
Relvajoudude vabatahtlike vdrbamiskeskusest, eesmargiga tutuuda vabatahfliie viirbamis- ja
motiveerimisstisteemiga ning uurida rehemalt kahepoorse koostdo v6imarusi.

Kaitseliidu v6istkond osales 2013. aasta kevadel s6jalis-sportlikul v6is usel ALTCAR challenge
Liverpooli ldhedal.

Traditsiooniks on saanud kevadine US Marylandi Rahvuskaardi rilema visiit Eestisse. Visiidi ajaltahistati Kaitseliidu ja Marylandi Rahvuskaardi koost66 20. aastapaeva Kaitseliidu ulemapiduliku vastuv6tuga. Jetkub tihe koostoo ktiberkaitse alal. Kuberkaitseuksuse tegevusega
keisid tuwumas mitmed US kOrged s6javeelased.

Investeeringud

Esimene Kaitseliidu n6uetele vastav 300 m valilasketiir valmis Vdlustes Viljandimaal. Olulises
osas on ehitustodd teostatud valgas 2014. aasta I kvartalis valmivas Valgamaa maleva staaor_ja tagalakeskuses.

Valmis J6geva mareva staabi- ja tagarakeskuse ehitusprqekt, mis eerdab ehitustdodeafustamist 2014. aasta I kvartaris.. Samuti varmis Arutaguse rnareva staabi- i" i"g;r"k""ku""
rekonstrueerimise ehitusprojekt, Arutaguse mareva AidI rasketiiru eerprojeki, La;;; ;;iuu"Hiiumaa. malevkonna Kapasto . rasketiiru eskiisprojekt. Rapramaa mareva vtirirasketiirurajamiseks leiti sobiv asukoht ja alustati vastava eskiisproleni koostamist.
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Jogeva maleva Kirna lasketiiru keskkonnamojude hindamise protsess on viibinud, kuna
Keskkonnaameti poolt esitatud tingimused seavad Kaitseliidu laskevalja6ppele olulisi piiranguid
ja tingimustega nOustumisel ei oleks saavutatud Kaitseliidu poolt soovitud tulemust.

Olulisim kitsaskoht Kaitseliidule on Riigikaitse arengukava 2013-2022 investeeringute plaants
ettenehtud rahaliste vahendite piiratavus, mis ei v6imalda korrastada nimetatud arengukava
perioodil malevate staabikomplekse, malevkondade ja Liksikkompaniide tegevuskohti.

SisekontrollisUsteem

Sisekontrollisl'isteemi oluliseks komponendiks on revisjonikomisjonid. lgas struktuuriUksuses,
kus on taisealine liikmeskond, on revisjonikomisjon, kes teostab oma struktuuritiksusesjarelvalvet kodukoras toodud ulatuses. Aruanded esitatakse Kaitseliidu
keskrevisjonikomisjonile, kus neid omakorda analtiiisitakse ning esitatakse keskkogule.

Kaitseliidu sisekontrollisristeemi toimimisel on oluline koht siseaudiitoril ning info- ja
julgeolekuosakonnal, kes teostavad jerelevalvet. Sellega on tagatud juhtimisprotsissidest 

1aKaitseliidu iilema kdsu taitmisest tulenevate mittevastavuste operatiivne hindamine Jajdrelevalve.

sisekontrolli tegevusse on kaasatud Kaitseministeeriumi ja Kaitsevae peastaabi
siseauditiosakonnad. Koostcio on reguraarne ning on suunatud tanapeevaste
sisekontrollisListeemi osiste viljaarendamisele, ajakohastamisele ja jiirelevalve meetodite
i.ihtlustamisele.

Tegevusvaldkonna areng ja majandustulemused

Eesti Vabariigi 2013. aasta eelarves moodustasid sojalise riigikaitse kulutused tervikuna koKku
2% sisemajanduse koguproduktist.

Kaitseliidule erafdati sihtotstarbelise toetusena s6jalise riigikaitse eelarvest 20113. aastal 7,3Vo
ehk. 26'5 mln eurot. Kui riigi majanduse reaalkisvuks h-indas Rahandusministeerium 2013.
aasta suveprognoosis 1,5% ning sKp nominaalkasv moodustas 5,g%, siis sihtotstarbetise
eraldisena Kaitseliidule eraldatav summa kasvas v6rreldes 2012. aastaga 1o,s%.
Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve osakaal tervikuna kasvas 2013. aastal 6,4%.

Kui 2012. aastal eraldati Kaitseliidule sihtotstarbelise toetusena 2012. aasta riigieelarvest 25,6
mln eurot ehk o,39% ning s6jalise riigikaitse eelarvest moodustas Kaitseliidule sihtotstarbetise
toetusena eraldatav finantsressurss 7,5%, siis 2013. aastal Kaitseriidu osa 2013. aastariigieelarve seaduses 26,5 mrn eurot, mis on 0,35% riigieerarve kurudest ning osaraar
kaitsekuludest 7,3ol0.



FINANTSNAITAJAD
(tuhandetes eurodes)

Tegevustulud
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12 739

233

254

38

8 415

1 747

3 574

3 094

24 347

22 990

18

1375
25 630

26 65J

5 885

22 950

3 341

282
25 212

0,9

-z,c

7,2

19,3

10,3

't ,8

0,1

975

527

813

22 507

13It4
13 262

264
256

32

8 693

1 834

3V7
3 312

29 725

25 597

4

4 132

29 214

33 335

7 198

26 '137

3 774

2't7
29 344

0,9

22,1

11 ,3

14,0

15,6

10

0,1

'1001

zto
u1
863

22 882
14 138

13 564

271

271

JZ

I 744

2 011

3 548

3 185
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RAAMATUPIDAM ISE AASTAARUAN NE

TULEMIARUANNE

tuhandetes eurodes, aasta kohta

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste m0Uk

Saadud toetused

Muud tulud
Tegevuskulud

Antud toetused

Tddj6ukulud

Maiandamiskulud

POhivara amortisatsioon ja veartuse langus

Muud kulud

Tegevustulem

Finantstulud ja -kulud

Tulu hoiustelt

2013 2012 Lisad
29 725

465

28 927

333
-25 597

-39

-14 514

-6 952

-2 218

-1 874

24 347
375 2

23 97'l 3

13
-22 990

-33 4

-'13 582 4

-6 197 4

-1 698 6,7,8

-1 480 4

4'128

4

4 132

1 357

18

18

1375tulem

Initialled for identilication purposes oily
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BILANSS

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

VARAD KOKKU
Keibevara kokku

Raha

.N6uded ja ettemaksed

Varud
P6hivara kokku

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne p6hivara

lmmateriaalne p6hivara

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

Liihiajalised kohustused kokku

V6lad ja ettemaksed

V6lad tarniiatete

v6lad tddv6tjatete

Maksukohustused

Saadud ettemaksed

Pikaajalised kohustused kokku
Netovara kokku
Netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.20't3 31.12.2012
33 335 28 835
7198 5 885

7 156

32

10

5 826

26

33
26 137 22 950

448

25 668

21

644

39

o

7

8

33 335 28 835

3 774 3 341

627

174

16

2 957

327

256

8

2 750

9

10

11

12

282 13

29 344 25 212

29 344

29 344

25 212

25 212

Initialled for identification purposes only
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes eurodes, aasta kohta

Eelmiste aastate
tulem

Netovara kokku

Seisuga 31.12.2011

Aruandeaasta tulem

Seisuga 31.12.2012

Aruandeaasta tulem

Seisuga 31.12.2013

5 543 18 294 23 837

1375 1375

5 543 19 669 25 212

4 132 4 132

5 543 23801 29 344

Initialled for identification purposes only
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 20 1 3

RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes, aasta kohta

Rahavood p6hitegevusest
Tegevustulem

Korrigeerimised:
P6hivara amortisatsioon ja iimberhindlus
Kaibemaksukulu pOhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine
POhivara sihtfinantseerimine
Kasum p6hivara m0Ugist

Korrigeeritud tegevustulem

POhitegevusega seotud keibevarade muutus:

Muutus nduetes ostiate vastu
Muutus nouetes loetuste eesl
Muutus muudes n6uetes
Muutus varudes

P6hitegevusega seotud keibevarade muutus kokku
Pohitegevusega seotud kohustuste muutus:

Muutus v6lgades tarni.iatele

Muutus v6lgades tddvdtiatele
Muutus maksukohustusles
Muutus muudes kohustustes
Muutus saadud toetuste ettemaksetes
Muutus muudes saadud ettemaksetes

P6hitegevusega seotud kohustuste muutus kokku
Rahavood pahitegevu sest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud p6hivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja osalused)

Materiaalse ia immateriaalse p6hivara soetus
Keibemaksukulu p6hivara soetuseks
Korrigeerimine muutusega volgades tarnijatele

Tasutud p6hivara eest (v.a finanlsinvesteeringud ja osalused)
kokku
Laekunud pdhivara m009ist (v.a finantsinvesteeringud ja
osalused)
Laekunud intressid

Rahavood investearimi stegevu sest kokku

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

254 1883 12

-4 -4 12,13

2013 2012 Lisad

4 128

2218
621

1

-2 527

-32s

1 357

I 698 6,7,8
377 4

17
-105 3

03
4 1't6

-1

0

3 328

-75
85
45
'l

17

45

-82
R

o

589
47 10

6 1t
44 12

174

4 307

-3 274

-621

194

1 940

5 274

-1 909 7

-377 4
-630 9,13

-3 701

720

-2 916

0
18

-2 977 -2 898

I 330
5 826

7 156
1 330

2 376
3 450
5 826
2 376
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LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Kaitseliidu raamatupidamise aastaaruanne on kooslatud vastavalt Eesti heare
raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a juhtudel, kui
arvesluspdhimotetes alljiirgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse p6him6tetele tugtnev
raamatupidamistava, mille pohinouded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida
teiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja riigi raamatupidamise tildeeskirjas
satestatud nouded. vastavalt riigi raamatupidamise rildeeskirja g 11 l6ikete 6, juhut kui
Raamatupidamise Toimkonna juhendites esitatud arvestuspohimotted erinevad Uldeeskirjas
satestatud arvestusp6himotetest, lahtub Kaitseliit majandusaasta aruande koostamisel
iildeeskirjas sateslatud arvestuspohim6tetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurooes.

Kaitseliit on iseseisev avalik-6iguslik juriidiline isik, kes on vastavall raamatupidamise seadusere
kohustatud koostama l6ppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande.

Jergnevalt on valja toodud peamised arvestusp6himotted ja hindamisalused.

Velisvaluuta arvestus

Raamatupidamisaruande esitusvaluutaks on euro, k6iki teisi valuutasid loetakse valisvaluutaKs.

Valisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel v6etakse aluseks tehingu toimumise paeval
ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanga valuutakursid. Velisvaluutas fikseeritud rahalised varadja kohustused hinnatakse bilansipaeva seisuga iimber eurodesse bilansipEieval ameflikult
kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Umberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi
tulemiaruandes, kusjuures tegevustuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja
kahjumid, mis on seotud tarnUate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad
erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanoes
kajastatakse rahavoogusid pohitegevusest kaudsel meetodil. Inveiteerimis- ja
finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Initialled for identification purposes only
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KAITSELIIT Maiandusaasla aruanne 2013

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes li.ihiajalisi (kuni 3-kuulise tehtajaga
soetatud) korge likviidsusega investeeringuid, mida on voimalik konverteerida teadaoleva
summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuvaertuse muutuse risk, sh kassas ja
panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised
tahtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud voi saadaoleva tasu oiglases vaertuses. Kui tasumine toimuD
tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nutidisvaartuses.

Kaupade mUUgist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui k6ik olulised omandiga seotud riskio on
leinud tjle ostjale ning mUugitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvearselt mearatav.

Tulu teenuste miirigist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepohiselt, lahtudes sisemisest intressimaarast.

Finantsvarad

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

KOik tavapdrastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja mliiigid kajastatakse nenoe
tehingute tehingupaeval, st paeval, mil v6etakse endale kohustus (naiteks solmitakse leping)
teatud finantsvara ostuks voi mr.iiigiks. Tavaparasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse
selliseid oste ja mtiUke, mille puhul ostetava v6i mtiiidava finantsvara iileandmine mi.iijjalt
ostjale toimub antud turul veljakujunenud v6i vastavate tururegulatsioonidega noutud perioodi
iooksul.

N5uded

N6uded teiste osapoolte vastu, mida ettevote ei ole soetanud edasimiiugiks, sealhurgas
lunastustehtajani hoitavad finantsvarad, kajastatakse edaspidi korrigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimeara.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid n6udeid hinnatakse alla, juhul kur on
toenaoline, et nende kaetav vaddus on vaiksem kui bilansiline viiiirtus. Allahindlus ftajastataxse
tulemiaruandes kuluna jargmistel ridadel:

"muud tegevuskulud" - n6uded ostjate vastu ja muud pohitegevusega seolud n6uded;
"finantstulud ja -kulud" - lUhiajalised investeerimistegevusega seotud n6uded;
"finantstulud ja -kulud" - pikaajalised investeerimistegevusega seotud n6uded.

Initialled for identification purposes only
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N6uet loetakse lootusetuks, kui maleva juhatuse hinnangul puuduvad v6imalused n6ude
kogumiseks. N6uded, mille summa on suurem kui 2 000 eurot, suunatakse labivaatamiseks ja
otsustamiseks keskjuhatusele. Otsuse kinnitab keskjuhatus. Lootusetud n6uded kantakse
bilansist viilja.

Inlressitulu n6uetelt kajastatakse tulemiaruandes real 'finantstulud ja -kulud" ("muud
finantstulud ja -kulud", kui tegemist on [ihiajaliste n6uetega, ning "finantstulud ja -kulud muudelt
pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt", kui tegemist on pikaajaliste nduetega).

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise vaartuse arvutamisel kasutatakse FIFO
meetodit.

Varud hinnatakse bilansis, lahtudes sellest, mis on madalam - kas soetusmaksumus voi neto
realiseerimisvdartus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisvddrtusele kajastatakse
aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse tulemiaruandes real "majandamiskulud'.

Kaitseotstarbelised varud, mida kasulatakse ainull militaareesmerkidel, kajastatakse soetamisel
kuluna. Laos ja kasutuses olevate varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansivalist
arvestust.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa, hoone voi osa hoonest, mida hoitakse renditulu teenimise v6i
vaartuse tousmise eesmargil ning mida ei kasutata enda majandustegevuses.
Kinnisvarainvesteering voetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab
ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel
lahtutakse soetusmaksumuse meetodist, mis tiihendab, et kinnisvarainvesteeringure
kajastamisel rakendatakse samu arvestuspohim6tteid, mida kasutatakse materiaalse oohivara
arvestuses.

Materiaalne p6hivara

Materiaalseks pohivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tdoeaga Lile rlhe aasta 1a
soetusmaksumusega alates 2 000 eurost, vdlja arvatud maa, mis voetakse soetusmaksumuses
arvele olenemata maksumusest.

Madalama soetusmaksumusega v6i ltihema kasuliku elueaga varaobjektid kajastataKse
varudes ja kantakse kasutusse v6tmisel kuluks ning nende ule peetakse arvestust
bilansivdliselt.

lnitialled for identification purposes only
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KAITSELIIT Maiandusaasta aruanne 2013

Arvelev6etud materiaalse p6hivaraga seotud hilisemad valjaminekud (neiteks m6ne varaobjekti
teatud osade asendamine) lisatakse varade bilansilisele vaartusele siis, kui on taidetud
jargmised kriteeriumid: (a) on tdenaoline, et Kaitseliit saab sellest tulevikus maianduslikku kasu
ning (b) nende soetusmaksumust on v6imalik usaldusvaarselt m66ta. Asendatud osad kantakse
bilansist vdlja. K6ik teised valjaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavad kulutused
tehti.

Materiaalne pohivara voetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
olseselt soetamisega seotud kulutustest ning millest on maha arvatud maksud, l6ivud. Kulumi
arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm maaratakse igale p6hivara grupile
eraldi, s6ltuvalt selle kasulikust tooeast.

Kulumi normid aastas on materiaalse pOhivara gruppidele jergmised:
Hooned
Rajatised
Masinad ja seadmed
Arvutustehnika
SOidukid ja inventar
Kaitseotstarbeline

2-sYo
2,5-10o/o
10-20o/o
33-50%

2OYo

10-20vo
Maad ja kunstivaartusi, mille veartus aja jooksul ei vahene, ei amortiseerita.

Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevotmise kuust ning lopetatakse selle
taieliku amortiseerumise v6i 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 l6plikult kasutusest eemaldatud. Kui ilmneb, et vara tegelik
kasulik to6iga on oluliselt erinev esialgselt hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi.

Materiaalse pohivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja l6ppveertused vaadatakse r.ile
vehemalt iga majandusaasta l6pul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse
muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt.

P6hivara tlmberhindlusena v6etakse olenemata tahtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara
ja maakatastrisse kantud maad, mida ei ole i.ikski avaliku sektori r..iksus varem bilansis arvere
v6tnud. Maa hinnatakse timber kehtiva maa maksuslamishinna jdrgi. Juhul kui i.imberhindluse
tagajarjel vara bilansiline maksumus suureneb, kajastatakse vahet uue ja vana bilansilise
maKsumuse vahel netovaras kirjel ,,P6hivara i.imberhindluse tulem". Eelmiste oerioodide
aruandeaasta tulemi muutust pohivara umberhindluse tagajarjel kajastatakse netovara
muutuste aruandes eraldi kirjel.

Juhul kui teatud materiaalse pohivara kaetav vaartus on langenud alla tema bilansilise vaartuse,
hinnatakse see vara alla kuni kaetava vaartuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus
saadavate rahavoogude ntiiidisvaartus v6i selle vara neto mtiugihind, olenevalt kumb on
korgem. Vara neto mtitigihinna maaramisel kasutatakse vajadusel ettev6ttevaliste ekspertide
abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruandes real ,.o6hivara

amortisatsioon ja veertuse langus".

Avalikust sektorist saadud vara kajastatakse vastavalt vara veartusele p6hi- v6i viiheviiEirtusliku
varana jaakmaksumuses.

Materiaalse p6hivara kajastamine l6petatakse vara v66randamisel v6i siis, kui Kaitseliit ei eelda
selle vara kasutamist v6i mUUgist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse p6hivara
kajastamise lopetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal
kajastamine lopetati, tulemiaruanoes.

KPMC,lbllinn



KAITSELIIT Maiandusaasta aruanne 2013

lmmateriaalne p6hivara

lmmateriaalse p6hivarana kajastatakse fr,iiisilise substantsita vara, kasuliku todeaga rile iihe
aasta ja soetusmaksumusega alates 2 000.

lmmateriaalne pohivara voetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneo
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset
p6hivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
amortisatsloon ja v6imalikud vaertuse langusest tulenevad allahindlused. lmmateriaatse
pOhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimaer on immateriaalsele p6hivarale 30% (arvutitarkvara litsentsid).

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

Finantskohustused

Finantskohustused voetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on
finantskohustuse eest saadud tasu 6iglane vaartus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi
nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimaara. Tehingukulud
vdetakse arvesse efektiivse intressimeara arvutamisel ning kantakse kuludesse
finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev inlressikulu kajastatakse tulemiaruande real "Finantstulud ja -
kulud", v.a need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitatava materiaalse p6hivara
finantseerimisega (alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuv6tmiseni).

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid (sh hoonestusoiguse leping maa rendi
osas), mille puhul koik olulised vara omandiga seonduvad riskid ji hrived kinduvad ule
rentnikule. KOiki 0lejeenud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete
ntiridisvaertuses, juhul kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varaoe
amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tddiga v6i rendiperiood, olenevalt sellest, mis on
lfihem.

Kapitalirendi tingimustel miitidud vara kajastatakse rendileandja bitansis n6udena kapitalirentitehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksed lagatakse finantskuluks/-t;luks ja
rendikohustuse/-n6ude tasumiseks selliselt, et intressimiidi oleks igal ajahetkel sama.
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi makseo
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuiuna ning rentniku poolt
kuluna.

KPMG,Tb[inn



Sihtfinantseerimine

2012. aastal muudeti p6hivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestusD6himotet.
Varasematel aastatel kajastati saadud sihtfinantseerimist p6hivara soetuseks bilansis
kohustusena, amortiseerides seda tuluks soetatud p6hivara hinnangulise kasuliku eruea
jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise iildeeskirjas tehtud muudatust, kajastatakse alares
2012. aastast sihtfinantseerimine pohivara soetamiseks pOhivara soetamise oerioodi tuluna.

sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
loetusi. sihtf inantseerimist ei kajastata tuluna v6i kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud
kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nahtud ning eksisteerib piisav kindlus, et
sihtfinantseerimine leiab aset.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille jargi kajastatakse nii
saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid v6i p6hivara soetust m6lemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lahtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proporlsionaalselt sellega seonduvate
kuludega.

sihtfinantseerimise korral pohivara soetamiseks v6etakse vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Netovara

Kapitalina on kajastatud enne Kaitseliidu seaduse jOustumist Kaitseliidu omandis olnud varasid.
Akumuleeritud iilejeak sisaldab eelmiste perioodide ja aruandeperioodi tulemit, timberhinnatud
p6hivara uut soetusmaksumust ja sihtfinantseerimise arvestuspdhim6tete muutuse tulemit.

Bilansipiievajiirgsed sUndmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist m6jutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansipeeva ja aruande koostamispeeva vahel, kuid on seotud
aruandeperioodil v6i varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipaievajargsed siindmused, mida ei ole varade ja kohustuJte hindamisel arvesse v6etud,
kuid mis oluliselt mojutavad jargmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamrse
aastaruandes avalikustatud.

Initialled for identification purposes only
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Lisa 2 Kaupade ia teenuste miiiik

Kaitseliidu miiUgitulu jaguneb geograafitiste alade ja tegevusatade loikes jargmiselt:

tuhandetes eurodes, aasta kohta

Geograafi lised piirkonnad
Eesti
Belgia
Kokku

Tegevusalad
ULir ja rent

sh hoonestus6iguse seadmine
Muu toodete ja teenuste mUUk

sh valveteenused
velja6ppeteenused
trtikiste ia reklaami mUiik

Kokku

Lisa 3 Saadud toetused ja muud tulud

Saadud toetused

luhandetes eurodes, aasta kohta

Eraldised riigieelarvest
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Velismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Saadud varad Kaitsevae asutustelt
Saadud liikmemaksud
Muud toetused ja annetused
Saadud toetused kokku

Muud tulud

tuhandetes eurodes, aasta kohta

KindlustushUvitised
Muud kahjuhiivitised
Tulud vara mii0gist
Muud tulud kokku

28 927 23 971

2012

Initialled for identification purposes only

2013 2012
JO/

98
277

98
465 375

20't3 2012
'165

12
210

98
co

138
12

327
98
59

2013 2012
26 263

3l

11

2 527
78
17

23 748
21

10
105
72
IJ

0
1

0

7
1

32s

Allkirjastatud
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Lisa 4 Tegevuskulud

Antud toetused

2013. aastal erafdati vastavalt valjaoppe0rituste lebiviimise lepingutele 33 tuhat eurot (2012. a 32luhat
eurot) ja muudeks toetusteks 5 tuhat eurot.
2013. aastal tagastati kaitseotstarbelise vara moderniseerimise kaigus kasutuselolev vara
jdekmaksumusega 1 tuhat eurol (2012. a 1 tuhat eurot).

tuhandetes eurodes, aasta kohta

20't3 2012
T66j6ukulud kokku

Tddtasu

Erisoodustused

Maksukulud

Majandamiskulud kokku
Administreerimiskulud
Lehetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete majandamiskulud
S6idukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Oppevahendite ja koolituse kulud
Kaitseotstarbelise varustuse ja materjalikulud
Eri- ja vormiriietuse kulud
Muud majandamiskulud

Muud kulud kokku
Maksud, l6ivud, trahvid

sh kdibemaks
keibemaks p6hivara soetuseks
muud maksud ja l6ivud

Muud tegevuskulud
sh ebat6enaoliselt laekuvad n6uded

't4 514 13 582

10 753

67

3 694

10 014

76

3 492

6 9s2 6197
476
208

83
'l 544
1 313

43'l
474
610
797
566
12'l
329

436
127
o6

1 263
1 432

502
331
500
853
343
114
228

1874 1 480
1 873
1 194

621
58

1

1

1 474
1 036

377
61

6
o

Kaitseliidu keskmine koosseisuline tOdtajate arv 2013. aastal oli iO01 (2012. a 975).
Kaitseliidu. koosseisulistele tddtajatele maksti tdotasu'10 364 tuhat eurot (2012. a g 529 tuhat eurof).
Keskmine kuutdotasu 2013. a oli 863 eurot (20.12.a 914 eurot).

Aukiriastatud identifi tseerimiseks
oaaltuupaev..... I !..c?.,.&.;.i.!ti.........
sigmftdaubd.... ..... ffi ......,...........
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Lisa 5 N6uded ja ettemaksed

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Ostjatelt laekumata arved
Ebat6enaoliselt laekuvad arved
N6uded ostjate vastu kokku

Ebat6enaoliselt laekuvad arved perioodi alguses
Ebat6eneoliselt laekuvaks tunnistatud n6uded
Lootusetuks tunnistatud nouded
Ebat6enaoliselt laekuvad arved perioodi l6puks

tuhandetes eurodes, aasta kohta

3't.'t2.2012
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jaekvdartus

irmberklassifitseerimine materiaalsesr
p6hivarast

Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu
Jaakvaertus

Miiiik
Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu
Jeekvaertus

Mahakandmine
Soetusmaksumus
Amortisatsioonikulu
Jedkveartus

Kogunenud kulum
31.12.2013

Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jeakvaertus

20't3 2012
40
-1'l

35
-11

29

2013

24

2012
-11
-1

1

-5
-o
0

01

2

-'t1

2013

-11

2012
Nouded toetuste eest
Nouded tddvOtjate vastu
Ettemaksed ja muud n6uded kokku 3 z

Kirje ,,NOuded toetuste eest" kaiastab Sotsiaalkindlustusameti poolt maairatud toetust.
Kirje ,N6uded toovotjate vastu" kajastab kinnipidamisi t66tasust telefoni- ja toitlustuskulude eest.

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

Maa Ehitised
704
-60
644

443
-60
383

261

261

124
0

124

1'12
-14
98

236

-163
0

- toJ

-26'l
29

-232

424
29

-395

-10
4

-6

0
0
0

-10
4

-6
-'t7 -17

2U
-58
226

222
0

222

506
-58
448
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2013 2012

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud hoonestusoiguse seadmise lepingute alusel viis objekti 116
tuhat eurot (20'12.a 123 tuhat eurot), maa ja hoonete osad 230 tuhat eurot (20'12. a 494 tuhat eurot), mida
renditakse valja avalikku sektorisse mittekuuluvatele uksustele, ning maad ja hoonete osad, mida ei
kasutata, vaid hoitakse turuveartuse tOusmise eesmargil 102 tuhat eurot(2012.a 37 tuhat eurot).

2013. aastal saadi kinnisvarainvesteeringutelt hoonestus6iguse tulu 12 tuhat ewot (2012. a 12 tuhat
eurot)ja renditulu 40 tuhat eurot (2012. a 49 tuhat eurot).

2013. aastal m0tidi Viljandimaal iiks ja Harjumaal kotm kinnistut. 2012. aaslal kinnisvarainvesteeringule
mUUgitehinguid ei toimunud.

Lisa 7 Materiaalne p6hivara

tuhandetes eurodes

6152
17

Hooned
Maa ja

rajatised

Kaitse-
otstarbe-

line
pOhivara

Masinad
la

seadmed

L6peta-
Muu mata t66d

p6hivara ja ettemak- noKKu

sed
Jaakvaartus
31.12.2012. a

Soetused ja parendused

Saadud mitterahaline

sihtfinantseerimine
Kulum ia allahindlus
Ule viidud kinnisvara-
investeeringulesse
Mahakandmine
jaakveartuses

Ule antud mifterahaline

sihtfinantseerimine
jaakvdArtuses

Umberklassifitseerimine
Jaekveertus
31.12.2013. a

Soetusmaksumus

Kogunenud kulum

Seisuga 31.12.2013. a
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum

1449 17 4't9 1 155 1174 715 22 267

86 138

0 -937

-'124 -98

0-7

-1 0

0 419

ozl 0

246

-325

0

-5

689

2 017

-772

0

-27

0

-101

5t

0
-104

0

0

1910 3 274

0 2 527

0 -2 138

o -222

039

0

71

0

-JO/

0 -'l
0

1410 17 558

1 449

0

't 410

0

23 046

-5 627

24 't04
-6 546

1 182

2 909

-'t 754

3 279
-2 097

2 980

3 375
-2 201

5 744

-z to4

280

865

-510

812

-532

2 258 25 668

715 32 359

0 -10 092

2258 37 607

0 -11 939

Allkirjastatud identifi seerimiseks
Date/kuupiiev.........4..:.:..?.ir/:!1(.......
Signanre/allkiri.... .. s22,..'.....,.,...
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KAITSELIIT Majandusaasla aruanne 2013

2013. aastal kanti maha kasutuskolbmatu pohivara soetusmaksumusega 313 tuhat eurot ja
akumufeeritud kulumiga 274 tuhat eurot (2012. a 36 tuhat eurot ja akumuleeritud kulumiga 36 tuhat
eurot).

Lopetamata tOdde ja ettemaksetena kajastatakse renoveerimisel olevate hoonete ja rajatiste parenduseo.

Lisa 8 lmmateriaalne p6hivara

tuhandetes eurodes

Jaakvaartus seisuga 31,12.2012, a

Kulum ja allahindlus

Jaakveartus seisuga 31.'l2,2013. a

Soetusmaksumus 31.'12.2012
Kogunenud kulum 31 .12.2012

Soetusmaksumus 31.'12.20 1 3
Kogunenud kulum 31.12.2013

Kokku

lmmateriaalse p6hivarana on kajastatud arvutiprogrammide litsentsid.

Lisa 9 V6lad tarnijatele

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

2013 2012

39

-18

68
-29

08
-47

Volad tarniatele toodete ja teenuste eest
V6lad tarniatele p6hivara eest

350

277

30s

22
V6lad tarnijatele kokku

Kirjel,,V6lad tarnijatele" kajastuvad
lepingulised maksed.

627 327

l0hiajalised kohustused loodete ja teenuste eesl tarnijatele ja

Lisa 10 V6lad tiiiiv6tjatele

luhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Puhkusetasude kohustus

Muud v6lad todvotjatele
V6lad tti6votjatele kokku

2013 20't2
'169 251

5

174 256

lnitialled for identification purposes only
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2013

Lisa11 Maksukohustused

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

Kaibemaks
Sotsiaalmaks
Tulumaks
Kokku maksude ettemaksed ia
maksuv6lad

Kohustused ostetud p6hivara eest

Muud pikaaialised volad
Pikaajalised kohustused kokku

31.12.2013 31.12.2012
Ettemaks Maksuvolg EttemaksMaksuvolg

0501
0604
050

16

Lisa 12 Saadud ettemaksed ja muud kohustused

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

20't3
Jargmise perioodi tulu
hoonestusdigusest

Sihtfinantseerimise kohustus

Muud kohustused
Saadud ettemaksed kokku

2012

2 551

4

2 697

49

2 957 2750

Sihtfinantseerimise kohustusena kaiastatakse riigieelarveliste eraldiste kasutamata jeaki vastavalt
Kaitseministeedumiga s6lmitud eraldiste lepingule 2 951 tuhat eurot (2012. a2 697 tuhat eurot).

Kirje,,Muud kohustused" kajastab tagatistasusid.

Lisa 13 Pikaajalised kohustused

tuhandetes eurodes, seisuga 31. detsember

2013 2012
869

209 213

2't7 242

Kirje "Kohustused ostetud p6hivara eest" kajastab jarelmaksu Uhe kinnistu moodustamisel
ostueesdigusega ehitiste juurde teenindusmaa erastamisel (2012.a kaks kinnistut). Kinnistu on
koormatud htipoteegiga kuni 2018. aastani Eesti Vabariigi kasuks.

Kirre ,Muud pikaajalised v6lad" kajastab 3 objekti hoonestusoiguse tasu, vastavalt 'Hoonestusdiguse ja
ostuees6iguse seadmise lepingutele".

lnitialled for identification purposes only
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Lisa 14 Kasutusrendid

tuhandetes eurodes, aasta kohta

Kailseliit kui rendileandia

Kasutusrenditulu

Jargmiste perioodide renditulu
mittekatkestatavatest rendilepingutest

12 kuu jooksul

Rendile antud varade bilansiline
j56kmaksumus

Seisuga 31.12.2013

Seisuga 31.12.2012

Kasutusrendikulu

Jargmiste perioodide rendikulu
mittekatkestatavalest rendilepin gutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul

2013 20't2
111

42

31.12.2013

57

31.12.2012

596

Kinnisvara-

346

607

596

869

250

869

2012

Kokku

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud hoonestusoiguse seadmise lepingute alusel viis objekti (i 16
tuhat eurot), maa ja hoonete osad 230 tuhat eurot (20i2. a 4a4 tuhat eurot), mida renditakse ve|ja
avalikku sektorisse mittekuuluvatele tiksustele. Muude varade all kajastatakse materiaalset p6hivara,
mida kasutatakse enda p6hitegevuse tarbeks, kuid on ltjhiajaliselt antud ka kasutusele (lasketiiruo,
lennurajad, saalid jms).

Kaitseliit kui rentnik

2013
zoJ

186

31.12.2013

300

31.12.2012
't44
42

't 88
112

2013.a oli s6idukite kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 149 tuhat eu rct e012. a
189 tuhat eurot) ja ruumide kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 88 tuhat eurot (2012. a
74 tuhat eurot).

Initialled for identification purposes oDly
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KAITSELIIT Ma.iandusaasta aruanne 2013

Lisa 15 Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on Kaitseliidu keskorganite (keskkogu, vanematekogu, keskjuhatus,
keskrevisjonikomisjon) liikmed, nende poolt kontrollitavad v6i nende olulise moiu all olevad eftevOtted.
Seotud osapoolte ettevotetelt osteti teenust 6 tuhande euro eesl. Bilansikuupeeva seisuga puuduvad
nOuded, kohustused ja lepingulised suhted seotud osapooltega.
Keskorganite liikmed ei ole saanud t06tasu seoses kuulumisega keskorganitesse ning nendega ei ole
tehtud tehinguid.

Arvestatud tasud

tuhandetes eurodes, aasla kohta

2013 2012
Keskorganite liikmete t66tasu

Keskorganite liikmete kulude kompenseerimine

Initialled for identification purposes only
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2013

KESKJ U HATUSE ALLKIRJAD 201 3. MAJAN DUSAASTA ARUAN DELE

Kaesolevaga kinnitame Kaitseliidu 2013. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete 6igsust:

Brigaadikindral Meelis Kiili juhatuse esimees 29.04.2014

Kolonel llmar Tamm juhatuse liige 29.04.2014

Riho lllak 29.04.2014

Olavi Tammemee
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Telephone +372 6 264 700
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Kaitseliidu k€skkogule

Oleme auditeerinud Kaitseliidu raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 3 l. detsember

2013, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupiieval loppenud

majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestusp6himdtete kokkuvdtet ning muid

setgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekulgedel l0 kuni 27

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja Oiglase esitamise eest kooskolas Eesti hea

raamatupidamistavaga ningiellise sisekontrolli eest, midajuhtkond peab vajalikuks, et vdimaldada pettusest v6i

veast tuieneva olulise vaarkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi pohjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime

oma auditi liibi kooskolas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on

n6utav, et oleme kooskdlas eetikanouetega ning planeerime ja viime auditi ldbi omandamaks pohjendatud

kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise v,iitkajastamiseta.

Audit h6lmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvniitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi

toendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride labiviimist. Valitud protseduurid sdltuvad vandeaudiitori

otsustustest, iealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne voib sisaldada pettustest v6i

vigadest tulenevaid olulisi vairkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel votab vandeaudiitor arvesse

sis-ekontrolli, mis on relevantne majandusUksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja diglasel

kajastamisel, kavandarnaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise

eeimargil majandusuksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit holmab samuti juhtkonna poolt kasutatud

arvestuipoliitikate asjakohasuse ja tehtud aryestushinnangute pdhjendatuse ning ka raamatupidamise

aastaaruande iildise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tdendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie

auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab itlalmainitud raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt Kaitseliidu

finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning sellel kuupaeval loppenud majandusaasta finantstulemust ja

rahavoogusid koosk6las Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 29. april 2014

Indrek Alliksaar
Vandeaudiitori number 446
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KAITSELIIT Majandusaasta aruanne 2013

TEGEVUSALADE LOETELU

tuhandetes eurodes, aasta kohla

EMTAK kood T 20't22013
01 .01 .-31 :t22013

84249 Muud avaliku iulgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused

68201 Enda v6i renditud kinnisvara iiurileandmine ia keitus

98 98

269 199

85599 Muu muial liigitamata koolitus 59 56

58141 Ajakirjade im perioodika kirjastamine 5 4

84119 Mujal liigitamata riigi haldustegevus 34 18
Kokku togevusalad 465 375

01.01.-31.12.2014

84249 Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused

68201 Enda v6i renditud kinnisvara Uurileandmine ja kaitus

85599 Muu mujal liigitamata koolitus

58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine


