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Tegevusaruanne 
 

Sissejuhatus 
 

MTÜ Balti Keskkonnafoorumi (BEF) 2004 aasta eesmärgiks oli Balti riikides keskkonna- ja 
looduskaitse propageerimine, keskkonnajuhtimise edendamine ning vastavate oskuste 
arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oma eesmärkide saavutamiseks osaleti 
mitmetes projektides partnerina, korraldati mitmeid seminare/ koolitusi koostöös Läti ja 
Leedu organisatsioonidega ning erinevate ettevõtete, uurimisasutuste ja 
mittetulundusühingutega Euroopa Liidust. 

 

 

Projektid  
 
Jäätmed 
 
 
Balti Keskkonnafoorum osaleb partnerina INTERREG IIIB projektis “Läänemere regiooni 
ohtlike jäätmete kontroll: Ohtlike jäätmete voogude rahvusvahelise seiresüsteemi 
arendamine ja institutsionaalne rakendamine Läänemere regioonis” (Baltic Haz Control: 
Development and institutional implementation of a transnational monitoring system for 
hazardous waste streams in the Baltic Sea Region). Antud projekti eesmärgiks on on arendada 
säästlikku jäätmemajandust Läänemere ümbruses ning kaasata ohtlike jäätmetega arvestamine 
regionaalsesse ruumikasutusse. Projekti eesmärgiks on ka teostada piirkondlikku 
keskkonnamajandamist, mis siiani on nii Lääne-Euroopas kui ka Ida-Euroopa riikides, s.h 
Eestis, ebapiisavas olukorras. 
Projekti oodatavateks tulemusteks on: 
1. Ohtlike jäätmete voogude ja hoiukohtade piirkondlik inventuur (andmebaas). 
2. Rahvuslikesse regulatsioonidesse lisatud EL jäätmealase seadusandluse nõuete 

institutsionaalne ja praktiline rakendamine. 
3. Ühtlustatud seire- ja aruandlussüsteemid ohtlike jäätmete jaoks Läänemere regioonis.  
4. Tähtsamate sihtgruppide koordineeritud suhtlemine piirkondlikul tasemel.  
5. Parimate võimaluste identifitseerimine spetsiifiliste jäätmevoogude käitlemiseks. 
6. Läänemere regiooni ohtlike jäätmete käitlemise infrastruktuuri vabade võimsuste kindlaks 

tegemine. 
7. Piirkondlik Suunav Raamistik rahvusliku jäätmemajanduse infrastruktuuri planeerimiseks. 
8. Infrastruktuuri investeeringute kaardistamine. 
9. Balti Jäätmemajanduse Nõukogu loomine käimasoleva koostöö jälgimiseks. 
 
Projekt algas juulis 2004 ning peaks olema lõpetatud 30.juuniks 2007. 
 
 
Lisaks osales Balti Keskkonnafoorum partnerina ka projektitaotluses “Euroopa 
Jäätmesektori Abiline” (European Waste Sector Assistant (EUWAS)). Projekti rahastamise 
läbirääkimised lõpetati 2004 aasta viimastel kuudel, seega jääb projekti täitmine aastasse 
2005-2006. 
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Kemikaalide ohutus 
 
 
Saksamaa Keskkonnafondi toetusel osaleb Balti Keskkonnafoorum projektis “Balti riikide 
konsultantide koolitusprogramm Uuest Kemikaalipoliitikast”  (Training Programme for 
Consultants located in the Baltic States on the New Chemicals Policy) Saksa firma Ökopol 
partnerina. Koolitusprogrammi eesmärgiks on tõsta Balti riikide konsultantide võimet antud 
vallas töötada ning kirjutada Uut Kemikaalipoliitikat käsitlev käsiraamat, mis tõlgitakse eesti, 
läti ja leedu keelde. Koolitusprogramm koosneb 5 osast kodutöödega. Balti 
Keskkonnafoorumi kemikaaliekspert osaleb projektis koolituste organiseerija ning ka 
koolitatavana, käsiraamatu ühe autorina ning viimatinimetatu eesti keelde tõlkimises. 
Koolitused toimusid peamiselt 2004 aastal, kus kemikaaliekspert osales, kuid olulisem osa on 
käsiraamatu kirjutamine ning tõlkimine, mis leiab aset 2005. aastal. 
 
 
2004.aasta lõpus lõppesid edukad läbirääkimised Hollandi saatkonnaga Eestis (MATRA/ 
KNIP programm) projekti “Eesti valitsusväliste organisatsioonide rolli tugevdamine uue 
Kemikaalipoliitika arendamisel ning üldsuse teadlikkuse tõstmisel kemikaalide 
ohutusest” läbiviimiseks. Projekti eesmärgiks on tõsta tarbijate teadlikkust kemikaalide 
riskidest inimese tervisele ja keskkonnale ning tutvustada uut kemikaalipoliitikat, kemikaalide 
märgistamist ja pakendamist. Projekti tegevused leiavad aset aastal 2005. 
 
 
Looduskaitse 
 
 
Balti Keskkonnfoorum osaleb ka projekti “Balti LIFE-Nature projektide kogemuste 
vahetamine elupaikade kaitsest” (“Experience exchange on habitat management among 
Baltic LIFE-Nature Projects”), mida rahastab Euroopa Liidu LIFE-Nature Coop programm. 
Projekti eesmärgiks on kogemuste vahetus elupaikade kaitse ja majandamisega tegelevate 
LIFE-Nature projektide vahel Balti riikides. Peamisteks projekti tegevusteks olid seminarid, 
kus looduskaitse eksperdid Balti riikidest said vahetada kogemusi elupaikade kaitsest ja 
majandamisest piirkondades kus teostatakse LIFE-Nature projekte. Organiseeritud 3 seminari 
puudutasid märgalasid, ranniku- ja metsaelupaiku. Projekt lõpeb 2005 aasta mais. 
 
 
Balti Keskkonnafoorum esitas projekti “Boreaalsete metsade soodus seisund – kogemuste 
ja ekspertiisi vahetus Põhjamaade ning Balti riikide ekspertide vahel” (“Favourable 
Conservation Status in Boreal Forests - experience and expertise exchange among Nordic and 
Baltic experts) taotluse Põhjamaade Ministrite Nõukogusse, mis sai heakskiidu. Projekti 
eesmärgiks on arutelu mõiste “soodne seisund” määratlemisel boreaalsetes metsades ning 
vastavate majandusmeetmete määratlemisel boreaalses biogeograafilises regioonis Euroopa 
Liidus ja Norras. Projekti täitmine jääb 2005 – 2006 aastasse. 
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Horisontaalsed teemad 
 
 
Balti Keskkonnafoorum osales projekti “Balti riikide regionaalne koostöö Euroopa Liidu 
keskkonnapoliitika ülevõtmiseks” (Baltic States Regional Cooperation on EU accession issues 
with regard to the environment) ellu viimisel. Projekti eesmärgiks oli EL keskkonnapoliitikat 
puudutava seadusandluse ülevõtmise ning rakendamise edendamine Eestis, Lätis ja Leedus. 
Projekti võib jagada kolme suurde ossa: 
 
1) looduskaitse (Natura 2000); 

Projektiosa peamiseks eesmärgiks on edastada teavet ning vahendada kogemuste 
vahetamist Euroopa Liidu looduskaitse poliitikast, samal ajal ka koostöö edendamine 
Eesti, Läti ja Leedu looduskaitse ja Natura 2000 tegelevate ekspertide koostöö 
suurendamine. Balti Keskkonnafoorumi looduskaitse ekspert osales projekti ürituste 
ettevalmistamisel ning läbiviimisel. 
 

2) kemikaalide kontroll; 
Nimetatud projektiosa keskpunktiks oli teabe liikumine, ühendused ja koostöö 
võimalused/ vajadused erinevate osapoolte vahel. Projekt seadis eesmärgiks osapoolte 
(tootjad, importijad, ametiasutused) koostöö arendamise ning vastutuse jagamise seal kus 
see on võimalik. Antud projekti raames viidi läbi seminar “Kemikaalipoliitika mõjud – 
kuidas neid mõõta?” Laulasmaal ning “ EL veeseadusandluses reguleeritud ohtlikud 
ained” Jurmalas. Nimetatud kahte seminari toetas rahaliselt ka Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (projektid nr. 311 ja 478). Tallinnas toimus ka seminar “Kemikaaliseadusandluse 
jõustamine ettevõtetes”. 
 

3) muud keskkonnateemad (vesi, jäätmed, tööstussaaste jt.). 
Projekti raames korraldati mitmeid seminare, muuhulgas “Euroopa Liidu ökomärgistuse 
määruse 1980/2000 rakendamine Balti riikides ja Madalmaades” ning “Parimad 
võimalikud tehnikad ja PVT dokumendid: fookus suurtel põletusseadmetel”. Viimati 
nimetatud seminari korraldamist toetas ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (projekt nr. 
307). 

 
 
 

Tulud ja kulud  
 
Balti Keskkonnafoorumi tulud tulid mitmesuguste keskkonnaprojektide elluviimisest. 
Rahastajate lõikes jagunesid tulud järgmiselt: 
 

Peamine rahastaja % tuludest 
Saksamaa Keskkonna, Looduskaitse ja Tuumaohutuse 
Ministeerium (BEF projektid) 

55,37 

INTERREG IIIB (Baltic Haz Control) 17,80 
Hollandi Saatkond Eestis MATRA/ KNIP programm 12,85 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (BEF projektid)   9,19 
LIFE Nature CO-OP   4,79 

 
Balti Keskkonnafoorumi kulud jagunevad seminaride korraldamise (42,06%), muudeks 
tegevuskuludeks (25,80%), tööjõu (31,90%) ning muudeks kuludeks (0,24%).  
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Personal 
 
 
MTÜ Balti Keskkonnafoorumis oli aasta lõpuks 5 töötajat, neist 3 täistööaja ning 2 osalise 
tööajaga. 2004. aastal moodustasid mittetulundusühingu tööjõukulud 181311 krooni, 
kasvades aastaga 97%. Tööjõukulude kasvu tingis töötajate arvu kasv 80% võrra. 

2004. aastal ei makstud juhatuse liikmetele tasu juhatuse liikmeks olemise eest. 

 
Osalemine töögruppides 
 
 
Kemikaalide kontroll on üks Balti Keskkonnafoorumi põhiteemadest ning seetõttu kutsus 
Sotsiaalministeerium mittetulundusühingu esindaja (kemikaalide eksperdi) osalema Euroopa 
Liidu Uut Kemikaalipoliitikat käsitlevasse töögruppi. 
 
 
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks 
 
 
2005. aastal jätkab mittetulundusühing jätkuvate projektide elluviimist. Alguse saavad 2 
heakskiidu saanud projekti. 2004. aastal esitati koos partneritega mitmeid projektitaotlusi ning 
loodetavasti saavad nii mõnedki neist heakskiidu ja saab alustada nende rakendamist. 
 
MTÜ Balti Keskkonnafoorum jätkab oma eesmärkide täitmist otsides selleks erinevaid 
rahastamisvõimalusi ning teeb koostööd organisatsioonidega Lätis, Leedus ning teistes 
Euroopa Liidu riikides kuid ka Venemaal. 
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Raamatupidamise aastaaruanne 
 
Juhatuse deklaratsioon 
 
MTÜ Balti Keskkonnafoorum juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande 
koostamise eest ja kinnitab, et: 
 
� raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti 

hea raamatupidamistavaga; 
 

� raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Balti Keskkonnafoorum 
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; 

 
� kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (05.04.2005), 

on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud; 
 
� MTÜ Balti Keskkonnafoorum on jätkuvalt tegutsev 
 
 
 

Heidrun Fammler juhatuse liige ................ 12.04.2005 

Kai Klein juhatuse liige ................ 12.04.2005 
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Bilanss 

VARAD       

 Lisa 31.12.2004 31.12.2003 
 

Käibevara       
Raha ja pangakontod 2 162 949 9 213 
Ostjatelt laekumata arved  73 595 3 785 
Nõuded liikmetele  550 0 
Nõuded sihtfinantseerijaile 3 264 319 0 
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu  2 800 0 
Käibevara kokku  504 213 12 998 
VARAD KOKKU   504 213 12 998 

 
KOHUSTUSED JA NETOVARA        
   31.12.2004 31.12.2003 

 
KOHUSTUSED Lisa     
Lühiajalised kohustused      
Ostjate ettemaksed  11 0 
Võlad tarnijatele  1 855 0 
Maksuvõlad 4 15 993 0 
Võlad töövõtjaile 5 61 995 50 
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 6 172 731 0 
Kohustused kokku  252 585 50 
         
NETOVARA 7     
Osakapital  200 200 
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem   12 748 0 
Aruandeaasta tulem   238 680 12 748 
Netovara kokku  251 628 12 948 
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU   504 213 12 998 

 
 
Tulude ja kulude aruanne 
 Lisa 2004 2003 

 
Tulud      

Tulu sihtfinantseerimisest 10 806 538 18 776 

Tulu liikmemaksudest  550 0 

Tulud kokku  807 088 18 776 

    

Kulud    

Seminaride kulud 8 239 090 0 

Muud tegevuskulud 8 146 634 260 

Tööjõu kulud 9 181 311 5 768 

 Palgakulu  134 954 4 320 

 Sotsiaalmaksud  46 357 1 448 

Muud kulud  1 373 0 

Kulud kokku  568 408 6 028 

Põhitegevuse tulem  238 680 12 748 

ARUANDEAASTA TULEM   238 680 12 748 

 



 10

Rahavoogude aruanne 

 Lisa 2004 2003 
 

Rahavood põhitegevusest    
Aruandeperioodi tulem  238 680 12 748 
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  -337 479 -3 785 
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  252 535 50 
Kokku rahavood põhitegevusest   153 736 9 013 
       
Raha perioodi alguses  9 213 200 
Raha muutus  153 736 9 013 
     
Raha lõpus  162 949 9 213 

 
Netovara muutuste aruanne 

  31.12.2004 31.12.2003 
Osakapital  200 200 
Eelmiste perioodide tulem  12 748 0 
Aruandeaasta tulem  238 680 12 748 
Netovara kokku   251 628 12 948 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 
ja hindamisalused 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas 
Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse 
põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning 
seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 

MTÜ Balti Keskkonnafoorumi tulem ei kuulu jaotamiseks liikmete vahel ning seda võib kasutada 
üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kohustuslike reservide moodustamise kohustust 
MTÜ-le seadustega ette nähtud ei ole. 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum tulude ja kulude aruanne on koostatud tuginedes Raamatupidamise 
toimkonna juhendi nr 14 lisas esitatud skeemile. 

Arvestuspõhimõtteid 2004.aastal muudetud ei ole. 

Raha ja raha ekvivalendid 
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi 
(alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes 
kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest 
tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. 

Nõuded ostjate vastu 
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures 
hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi 
maksevõime kohta. Ebatõenäolisi ega lootusetuid nõudeid 2004.aastal ei ole tekkinud. 

Materiaalne põhivara 
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus 
ületab 25 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või 
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestatakse kasutusajast lähtuvalt. 

Tulude arvestus 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle 
ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.  

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad 
tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega 
kaasnevad kulutused. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud 
Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes 
kajastatud perioodi tulu ja kuluna.  

Sihtfinantseerimine 
Ühing on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude 
sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid 
kajastatakse tuluna kui MTÜ aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid 
täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. 
Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna. 
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Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade 
soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud 
vara kasuliku eluea jooksul.  

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus 
kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul. 

Rahavoogude aruanne 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on 
korrigeeritud aruandeaasta tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega 
seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 
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Lisa 2. Raha ja pangakontod 

Kogu bilansis real raha ja pangakontod kajastatud summa (162 949 krooni) oli 31.12.04 seisuga 
arvelduskontol. Kassas sularaha ei olnud. 

Lisa 3. Nõuded sihtfinantseerijaile 

Sihtfinantseerija Projekt 31.12.2004 
Keskkonna Investeeringute Keskus Baltic Environmental Forum 90 000 

INTERREG IIIB Baltic Haz Control 174 319 

Kokku  264 319 

 

Lisa 4. Maksunõuded ja -kohustused 

 31.12.2004 31.12.2003 
Maksuliik   

Üksikisiku tulumaks 0 0 
Sotsiaalmaks 14 626 0 

Töötuskindlustusmakse 1 367 0 

Kokku 15 993  0 

Lisa 5. Võlad töövõtjaile 

Võlad töövõtjaile sisaldab arvestatud kuid väljamaksmata detsembrikuu töötasusid ning 
puhkusekohustust koos maksudega. 

Lisa 6. Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 

Nimetatud kirje all on kajastatud sihtfinantseeringuna saadud kuid veel kulusse kandmata summad. 

Sihtfinantseerija Projekt 31.12.2004 
Hollandi saatkond Eestis MATRA/ 
KNIP koostööprogramm 

Eesti VVO-de rolli tugevdamine uue Kemikaalipoliitika 
arendamisel ning üldsuse teadlikkuse tõstmisel 
kemikaaldied ohutusest 
 

125 792 

Baltijas Vides Forums, LIFE COOP Experience exchange on habitat management among Baltic 
LIFE-Nature Projects 

46 939 

Kokku  172 731 

Lisa 7. Netovara 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum netovara kujuneb majandusaastate tulemustest, mida ei jaotata liikmete 
vahel. Õigusaktidega ei ole MTÜ-le määratud miinimum põhikapitali ning reservide moodustamise 
kohustust. Vt ka netovara muutuste aruanne. 

Lisa 8. Tegevuskulud 

Seminaride kulude all on kajastatud seminaride korraldamisega seotud otseseid kulutusi ruumide 
rendile ja toitlustusele (220 750 krooni) ja konverentsitehnika rendile (18 340 krooni). 

Mitmesugused tegevuskulud sisaldavad muuhulgas kulutusi bürootarvetele, andmesidele, ametialaste 
lähetuste kulusid ja päevarahasid (70 048 krooni), ostetud väikevahenidte kulu (12 055 krooni), 
ostetud transporditeenuseid (33 890 krooni) jne. 
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Lisa 9. Tööjõukulud 

Tööjõukulu 2004.aastal summas 181 311 krooni sisaldab palgakulu 134 954 krooni ja sotsiaalmaksu- 
ning töötuskindlustuskulu summas 46 357 krooni. 

Lisa 10. Sihtfinantseerimine 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum tegevuskulude sihtfinantseerimine 2004.aastal projektide kaupa: 

  2004 31.12.2004 
Projekt Finantseerija Tulud Kulud Nõuded Kohustused 
Baltic Environmental Forum Baltijas Vides 

Forum 
632 218 447 977 90 000  

Balt Haz Control INTERREG IIIB 174 319 90 500 174 319  

Experience exchange on habitat 
management among Baltic LIFE-
Nature Projects 

LIFE COOP    46 939 

Eesti VVO-de rolli tugevdamine uue 
Kemikaalipoliitika arendamisel ning 
üldsuse teadlikkuse tõstmisel 
kemikaalid ohutusest 

Hollandi saatkond 
MATRA/KNIP 

   125 792 

 Kokku 806 537 538 477 264 319 172 731 

 

 

Sihtfinantseerimise kohustuse saldo perioodi alguses 0 

Aruandeaastal laekunud sihtfinantseerimine 542 218 

Aruandeaastal kasutatud summad 538 477 

Sihtfinantseerimise kohustuse saldo perioodi lõpus 3 741 

Juhatusele teadaolevalt ei kuulu 2004.aastal sihtfinantseeringuna saadud summad tagastamisele. 

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega 

Seotud osapooltena käsitletakse mittetulundusühingu liikmeid. Tehingud seotud osapooltega on 
toimunud juhatusega kooskõlastatud hindades. 

Ühingu liige Tehingu sisu Summa Nõue seisuga 31.12.04 Kohustus seisuga 31.12.04 

Baltijas Vides Forums Sihtfinantseerimine 716 537 174 319 46 939 
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Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele 
 
MTÜ Balti Keskkonnafoorum juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise 
aastaaruande. 

 

Juhatus: 

Heidrun Fammler juhatuse liige ................ 12.04.2005 

Kai Klein juhatuse liige ................ 12.04.2005 


