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Tegevusaruanne 
 

Sissejuhatus 
 

MTÜ Balti Keskkonnafoorumi (BEF) 2005 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 kasusaaja ja/või partnerina, korraldati mitmeid seminare/ koolitusi nii 
iseseisvalt kui ka koostöös Läti ja Leedu organisatsioonidega ning erinevate ettevõtete, 
uurimisasutuste ja mittetulundusühingutega Euroopa Liidust. 

 

 

Projektid  
 
Jäätmed 
 
Balti Keskkonnafoorum osaleb jätkuvalt 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 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. Projekti tegevusi 2005. 
aastal rahastas ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
 
Lisaks osaleb Balti Keskkonnafoorum partnerina ka projektis “Euroopa Jäätmesektori 
Abiline”  (European Waste Sector Assistant (EUWAS)), mille rahastajaks on EL e-Content 
programm. Projekti eesmärgiks on üleeuroopalise jäätmeinfosüsteemi loomine. 
Projekt lõpeb 2006 aasta detsembris. 
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2005. aasta lõpus algas Läti Phare CBC 2003 poolt rahastatava jäätmeid käsitleva projekti 
“Aktiivne kodanike- ning mittetulundusühingute osalus – eelduseks jäätmekäitlus-
poliitika efektiivseks rakendamiseks kohalikes omavalitsustes” ellu viimine. Projekti 
peamiseks eesmärgiks on luua ning seejärel aktiviseerida Läti ja Eesti mittetulundusühingute 
koostööd ning  nende osalust kohalike omavalitsuste jäätmekäitluspoliitika elluviimisel. 

Projekti peamised tegevused jäävad 2006. aastasse – korraldatakse joonistusvõistlus 
kooliõpilastele ning vastavasisuline seminar. 

 
Kemikaalide ohutus 
 
2005.aastal algas projekti “Eesti valitsusväliste organisatsioonide rolli tugevdamine uue 
Kemikaalipoliitika arendamisel ning üldsuse teadlikkuse tõstmisel kemikaalide 
ohutusest” elluviimine. Projekti rahastas Hollandi saatkonna MATRA/ KNIP programm. 
Projekti eesmärgiks oli tõsta tarbijate teadlikkust kemikaalide riskidest inimese tervisele ja 
keskkonnale ning tutvustada uut kemikaalipoliitikat, kemikaalide märgistamist ja 
pakendamist. Projekti raames viidi läbi rida koolitusi tarbijakaitse- ja keskkonnakaitse 
organisatsioonide esindajatele. Koolitustel osalejad sooritasid ka kodutöö tutvudes 
kaubanduses müügil olevate kodukeemiatoodete märgistuse nõuetekohasusega. 
 
Balti Keskkonnafoorumi kemikaalide ekspert osales ohtlikke aineid puudutavas projektis. 
Projekti käigus keskenduti Euroopa Liidu erinevates õigusaktides toodud ohtlike ainete 
nimekirjadele ning uuriti nende vastavust Eestis olemasolevate nimekirjadega.  
Kemikaalide ekspert osales ka koostööprojektis Venemaaga – BACCON RUS, kus tutvustati 
EL kemikaalide poliitikat Venemaa organisatsioonidele. 
 
 
Tööstusettevõtete keskkonnakäitumine 
 
2005. aasta lõpus algas mitmest blokist koosneva väikese- ja keskmise suurusega 
tööstusettevõtetele suunatud projekti elluviimine. Projekti rahastavad Eesti Phare CBC 2003, 
Läti Phare CBC 2003, Leedu Phare CBC 2003 ning Saksamaa Föderaalne Keskkonnafond. 
Projekt on suunatud mööbli-, metalli- ning trükitööstusettevõtetele. Projekti eesmärgiks on 
koostada keskkonnaseaduste praktiline juhendmaterjal, andmaks ettevõtetele teadmiseid 
keskkonnaseadusandluse nõuetest. Seeläbi aidatakse lisaks üldise teadlikkuse ning arusaamise 
tõusule kaasa nende nõuete praktilisele ja efektiivsele rakendamisele. Teiseks eesmärgiks on 
tekitada täiendavat dialoogi riigiasutuste ja ettevõtete vahel keskkonnaseadusandluse 
küsimustes, tuues sisse ka kogemuste vahetamise aspekti rahvusvahelises plaanis. Projekti 
olulisemad tegevused leiavad aset 2006. aastal. 
 
Looduskaitse 
 
Balti Keskkonnfoorum osaleb projektis “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. Projekt lõppes 2005 aasta 
mais. 
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2005. aastal osales Balti Keskkonnafoorumi looduskaitseekspert Phare CBC 2002 Läti poolt 
rahastavas bioloogilise mitmekesisuse seiret puudutavas rahvusvahelises projektis 
"Biomitmekesisuse seirenõuete täitmine vastavalt Euroopa Liidu Linnu- ja 
Loodusdirektiivile - osapoolte koostöö ja suhtluse edendamine Balti riikides". Projekti 
eesmärgiks oli abistada Eesti, Läti ja Leedu bioloogilise mitmekesisuse seireprogrammide 
täitmisega seotud ametiasutusi ja teisi institutsioone (keskkonnaministeeriumid ja nende 
allasutused, kaitsealade administratsioonid, teadusasutused, valitsusvälised organisatsioonid) 
Euroopa Liidu linnu- (79/409/EEC) ja loodusdirektiiviga (92/43/EEC) määratud seirenõuete 
täitmisel. 
 
 
Balti Keskkonnafoorum osaleb partnerina LIFE Nature programmi poolt rahastatavas 
projektis „Merekaitsealad Läänemere idaosas“. Projekti eesmärkideks on: 
1. Toetada Natura 2000 rakendamist Eesti merealadel, täpsustada ja täiendada andmeid liikide 
ja elupaikade kohta, selgitada välja ja hinnata ohte mere-elupaikadele ja -liikidele, koostada  
soovitused alade kaitse ja seire korraldamiseks ning lisaks kaitsekorralduskavad neljale 
projekti alale; 
2. Hinnata kaaspüügi mõju kaitsealustele lindudele ja imetajatele ning võtta tarvitusele 
abinõud selle vähendamiseks; samas ka hinnata hüljeste poolt kaluritele tekitatava kahju 
suurust ning kavandada ja katsetada meetmeid selle probleemi lahendamiseks; 
3. Hinnata ja vähendada teiste ohuallikate mõju Natura 2000 merealadele (planeeritavate 
sildade, tuuleparkide vms ehituste mõju; majandustegevusest või turismist põhjustatud 
looduskeskkonna häirimine, kohalik reostus); 
4. Koolitada eksperte ja teisi merealade kaitse ning majandamisega seotud sihtgruppe mere-
elupaikade ja -liikide kaitsest ning säästvast majandamisest; 
5. Tõsta üldsuse teadlikkust Natura 2000 võrgustikust ja bioloogilisest mitmekesisusest 
Läänemeres;  
6. Jagada infot projekti tulemuste kohta Euroopa tasemel ja edendada EL liikmesriikide 
koostööd merealade kaitsel. 
Balti Keskkonnafoorumi ülesanneteks on projekti tegevuste koordineerimine Eestis ning 
GIS´i puudutavate tegevuste juhtimine koostöös KKM ITK´ga. Projekt algas augustis 2005 
ning lõpeb juulis 2009. 
 
 
2005 aasta sügisel hakati ellu viima Phare CBC 2003, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ning 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastavat 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). Projekti eesmärgiks on arutelu mõiste “soodne 
seisund” määratlemisel boreaalsetes metsades ning vastavate indikaatorite määratlemisel 
boreaalses biogeograafilises regioonis Euroopa Liidus ja Norras. Projekti lõpeb 2006 aasta 
sügisel. 
 
Lisaks osales Balti Keskkonnafoorumi esindaja ka projekti „Tehniline abi Natura 2000 
alade investeerimisvajaduste määratlemiseks“ töös. Projekti eesmärgiks oli välja selgitada 
Eesti looduskaitsesse tehtavad investeeringud, et tagada EL looduskaitset puudutavate 
direktiivide edukas rakendamine. 
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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) lõpetavate tegevuste ellu viimisel. Projekti eesmärgiks oli EL 
keskkonnapoliitikat puudutava seadusandluse ülevõtmise ning rakendamise edendamine 
Eestis, Lätis ja Leedus.  
 
2005. aasta lõpus alustas Balti Keskkonnafoorum, pärast pikki läbirääkimisi rahastajatega ellu 
viima Säästvat arengut toetava hariduse projekt. Projekti eesmärgiks on Eesti. Läti ja 
Leedu vastavate ametkondade vahelise suhtluse edendamine ning koostöövõimaluste 
otsimine. Projekti raames viiakse läbi suurem seminar 2006. aasta alguses. Projekti 
rahastajateks on Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Avatud Eesti Fond. 
 

Balti Keskkonnafoorum osaleb partnerina projekti “ Baltimaade linnakeskkonnaga seotud 
probleemide analüüsimine ning informatsiooni vahetuse ja koostöö edendamine 
kohalike omavalitsuste seas” ellu viimisel. Projekti rahastab Läti Phare CBC 2003. Projekti 
eesmärk on edendada kohalike omavalitsuste infovahetust ning koostööd Lätis, Leedus ja 
Eestis toetades sedaviisi Baltimaade regionaalarengut. Projekt algas 2005. aasta sügisel, kuid 
peamised tegevused jäävad 2006. aastasse. 

 

 
 

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

Peamine rahastaja % tuludest 
INTERREG IIIB 27,73 
Phare CBC 13,56 
Saksamaa Keskkonna, Looduskaitse ja Tuumaohutuse 
Ministeerium 

12,68 

Hollandi Saatkond Eestis MATRA/ KNIP programm 12,28 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 10,00 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium   8,70 
LIFE-Nature   8,69 
e-Content   3,79 
HELCOM   1,72 
Saksamaa Föderaalne Keskkonnafond   0,85 

 
Balti Keskkonnafoorumi kulud jagunevad keskkonnaprojektidega seotud kuludeks (33,08%), 
muudeks tegevuskuludeks (7,08%) (sh seminaride korraldamine, lähetused, transport), tööjõu 
(59,72%) ning muudeks kuludeks (0,11%).  
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Personal 
 
 
MTÜ Balti Keskkonnafoorumis oli aasta lõpuks 6 töötajat, neist 3 täistööaja ning 3 osalise 
tööajaga. 2005. aastal moodustasid mittetulundusühingu tööjõukulud 844 788 krooni, 
kasvades aastaga 663 477 krooni. Tööjõukulude kasvu tingis palgaliste töötajate ajalise mahu 
suurenemine (12 kuud) võrreldes 2004 aastaga (mõned kuud). 

2005. 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. 
 
Balti Keskkonnafoorumi esindaja osales Keskkonnaministeeriumi poolt loodud 
rahvusvahelise looduskaitset puudutava tehnilise abi projekti juhtimiseks loodud 
juhtkomisjonis. 
 
 
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks 
 
 
2006. aastal jätkab mittetulundusühing jätkuvate projektide elluviimist. 2005. 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 (15.04.2006), 

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

Heidrun Fammler juhatuse liige ................ 15.04.2006 

Kai Klein juhatuse liige ................ 15.04.2006 
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Bilanss 

VARAD       

 Lisa 31.12.2005 31.12.2004 
 

Käibevara       
Raha ja pangakontod 2 675 907 162 949 
Ostjatelt laekumata arved  8 180 73 595 
Nõuded liikmetele  0 550 
Nõuded sihtfinantseerijaile 3 307 860 264 319 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded  1 934 0 
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu  26 754 2 800 
Käibevara kokku  1 020 635 504 213 
VARAD KOKKU  1 020 635 504 213 

 
KOHUSTUSED JA NETOVARA        
   31.12.2005 31.12.2004 

 
KOHUSTUSED Lisa     
Lühiajalised kohustused      
Ostjate ettemaksed  0 11 
Võlad tarnijatele  3 954 1 855 
Maksuvõlad 4 21 253 15 993 
Võlad töövõtjaile 5 97 637 61 995 
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 6 613 226 172 731 
Kohustused kokku  736 070 252 585 
         
NETOVARA  7     
Asutamiskapital  200 200 
Eelmiste perioodide akumuleerunud tulem   251 428 12 748 
Aruandeaasta tulem   32 937 238 680 
Netovara kokku  248 565 251 628 
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU  1 020 635 504 213 
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Tulude ja kulude aruanne 
 Lisa 2005 2004 

 
Tulud       

Tulu sihtfinantseerimisest 9 1 148 857 806 538 

Tulu teenuste ja kaupade müügist  296 819 0 

Tulu liikmemaksudest  550 550 

Muud tulud  1 202 0 

Tulud kokku   1 447 428 807 088 

    

Kulud    

Keskkonnaprojektide kulud 8 467 912 239 090 

Mitmesugused tegevuskulud 8 100 219 146 634 

Tööjõu kulud  844 788 181 311 

 Palgakulu  632 921 134 954 

 Sotsiaalmaksud  211 867 46 357 

Muud kulud  1 572 1 373 

Kulud kokku  1 414 491 568 408 

Põhitegevuse tulem  32 937 238 680 

ARUANDEAASTA TULEM  32 937 238 680 

 



Juhatuse liige ________________________________ 12

Rahavoogude aruanne 

 Lisa 2005 2004 
 

Rahavood põhitegevusest    
Aruandeperioodi tulem  32 937 238 680 
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  -3 464 -337 479 
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  483 485 252 535 
Kokku rahavood põhitegevusest   512 958 153 736 
       
Raha perioodi alguses  162 949 9 213 
Raha muutus  512 958 153 736 
     
Raha perioodi lõpus  675 907 162 949 

 
 
 
 
 
 
Netovara muutuste aruanne 

  31.12.2005 31.12.2004 
Asutamiskapital  200 200 
Eelmiste perioodide tulem  251 428 12 748 
Aruandeaasta tulem  32 937 238 680 
Netovara kokku   284 565 251 628 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 
ja hindamisalused 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum 2005. 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 jaotamisele 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 2005.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. 

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 lineaarsel meetodil. 

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. 



Juhatuse liige ________________________________ 14

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 2005 ja aruande koostamise kuupäeva 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 



Juhatuse liige ________________________________ 15

Lisa 2. Raha ja pangakontod 

31.12.2005 seisuga oli raha kassas 2 664 krooni ja pangas 673 243 krooni. 

Lisa 3. Nõuded sihtfinantseerijaile 

Sihtfinantseerija Projekt 31.12.2005 
INTERREG IIIB, KIK Läänemere ohtlikud jäätmed 176 776 

LIFE Mereprojekt 99 933,9 

EUWAS Euwas 13 458 

PHARE Läti PHare projektid kokku 17 692 

Kokku  307 860 

 

Lisa 4. Maksukohustused 

 31.12.2005 31.12.2004 
Maksuliik   

Üksikisiku tulumaks 547 0 

Sotsiaalmaks 20 445 14 626 

Töötuskindlustusmakse 214 1 367 

Kogumispensioni makse 47 0 

Kokku 21 253  15 993 

Lisa 5. Võlad töövõtjaile 

Võlad töövõtjaile sisaldab arvestatud kuid väljamaksmata detsembrikuu töötasusid (sh kinnipidamisele 
kuuluvad maksud) ning puhkusekohustust koos maksudega. 

Lisa 6. Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 

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

Sihtfinantseerija Projekt 31.12.2005 
PHARE CBC 2003 Phare SME 

 
174 585 

PHARE CBC 2003 Phare Boreal 196 977 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Mets 157 296 

Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
Avatud Eesti Fond 

Keskkonnaharidus 27 728 
56 640 

 Kokku  613 226 

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 

Kirje Keskkonnaprojektide kulud all on kajastatud otseselt projekti elluviimiseks tehtud kulud. 
Mitmesuguste tegevuskulude all kajastatakse kulusid, mis otseselt ei ole seotud projekti läbiviimisega. 
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Projektide kulude all on muuhulgas kajastatud seminaride korraldamisega seotud kulud summas 
165 771 krooni, komandeeringutega seotud kulutusi kokku summas 132 955 krooni, väikevahendite 
soetuskulu summas 48 483 krooni, seminaride transpordikulusid summas 30 430 krooni jne. 
Tegevuskulude all on kajastatud muuhulgas 2005.aastal lootusetuks kantud nõue summas 73 595 
krooni. 

Lisa 9. Sihtfinantseerimine 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum tegevuskulude sihtfinantseerimine 2005.aastal projektide kaupa: 

  2005 31.12.2005 
Projekt Finantseerija Tulud Kulud Nõuded Kohustused 
Euwas e-Content 43 597 57 055 13 458  

Baltic Environmental Forum (BEF) Saksamaa 
Keskkonna, 
Looduskaitse ja 
Tuumaohutuse 
Ministeerium 

145 592 210 391   

Läänemere ohtlikud jäätmed INTERREG IIIB 318 582 186 963 176 776  

BACCON-RUS HELCOM 19 636 3 192   

MKM  Majandus- ja 
Kommunikatsoo
oniministeerium 

100 000 89 856   

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

Hollandi 
saatkond 
MATRA/KNIP 

141 122 141 556   

Phare SME Phare CBC 2003 55 510 55 510  174 585 

Phare Boreal Phare CBC 2003 37 689 37 689  196 977 

Tarbijatele kemikaalidest Keskkonnainvest
eeringute Keskus 

17 120 17 822   

Ohtlikud Ained Keskkonnainvest
eeringute Keskus 

75 563 85 843   

Life Marine LIFE 99 934 105 131 99 934  

Läti Phare (Haz & Monitoring) Läti Phare CBC 
2002 

54 548 64 499   
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Läti Phare (Jäätmed, Urban & SME) Läti Phare CBC 
2003 

8 034 8034 8 034  

Saksa SME Saksamaa 
Föderaalne 
Keskkonnafond 

9 659 9659 9 659  

Mets Põhjamaade 
ministrite 
Nõukogu, KIK 

   157 296 

Keskkonnaharidus Keskkonnainvest
eeringute 
Keskus, Avatud 
Eesti Fond 

22 272 28 287  84 368 

 Kokku 1 148 858 1 101 
487 

307 861 613 226 

 

 

Sihtfinantseerimise kohustuse saldo perioodi alguses 3 741 

Sihtfinantseerimise kohustuse saldo perioodi lõpus 613 226 

Juhatusele teadaolevalt ei kuulu 2005.aastal sihtfinantseeringuna saadud summad tagastamisele. 

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega 

Seotud osapooltena käsitletakse mittetulundusühingu liikmeid. Tehingud seotud osapooltega on 
toimunud ühiselt läbiviidud või partnerlusprojektide raames ning juhatusega kooskõlastatud hindades. 

Ühingu liige Tehingu sisu Summa Nõue seisuga 31.12.05 Kohustus seisuga 31.12.05 

NGO Baltijas Vides 
Forums 

Sihtfinantseerimine 
partnerlusprojektide 

raames 
313 004 4 694 0 

 



Juhatuse liige ________________________________ 18

Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele 
 
MTÜ Balti Keskkonnafoorum juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise 
aastaaruande. 

 

Juhatus: 

Heidrun Fammler juhatuse liige ................ 15.04.2006 

Kai Klein juhatuse liige ................ 15.04.2006 


