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Tegevusaruanne 

 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev huvikaitset teostav mittetulundusühing, kelle 
eesmärk on: 

• aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning  

• tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, pakendi-, trüki- jt puidul põhinevat 
materjali toorainena kasutavate tööstuste, metsandusega seotud huvigruppide, otsustajate ning tarbijate 

teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.  

 

PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal 
on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult. 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu asutati 29. oktoobril 2001. aastal mittetulundusühingute Eesti Erametsaliidu 
ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu poolt. Ühing loodi laiapõhjaliseks kõiki olulisi huvirühmi kaasates. Nii osalesid 
EMSNi asutamise juures nt ka metsanduslikud haridusasutused, kohalik omavalitsus, metsatöötajate esindajad, 
riigimetsa majandaja, kirikud ja looduskaitseorganisatsioon.  

 

EMSNi asutamise eesmärk oli kaasa aidata erinevate metsasertifitseerimise süsteemide jõudmisele Eestisse, 

arendades selleks välja Eesti metsaomanike ning metsa- ja puidutööstusettevõtete jaoks Euroopa metsaomanike 
poolt enimkasutatud PEFC Eesti metsasertifitseerimise süsteemi, millega tagati metsaomanikele ja teistele metsa 

majandamisega seotud organisatsioonidele valikuvõimalus erinevate sertifitseerimissüsteemide kasutamiseks oma 

töös. 

 

EMSN on rahvusvahelise PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, so Metsasertifitseerimise 

Skeemide tunnustamise Programm) liige. 

 

 

EMSNi eesmärgid ja põhitegevused 

 

EMSN korraldab PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Süsteemi dokumentide koostamise, tagades süsteemi vastavuse 

PEFC baas- ja tehnilistele nõuetele, ning süsteemi heakskiitmise ja ajakohastamise. Samuti sõlmib EMSN PEFC 
kaubamärgi (logo) kasutamise litsentsilepinguid.  

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu põhitegevused on säästva metsanduse põhimõtete juurutamine ja levitamine, 

ettevõtete, tarbijate ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine jätkusuutlikust metsandusest ja PEFC põhimõtetest, serditud 

ettevõtetele lisaväärtuse ja uute turuvõimaluste loomine, jätkusuutlikust metsandusest pärineva puidu kasutamise 
mahu suurendamine jt ühiskonnas muude, laiemat mõju omavate tegevuste läbiviimine. 

 

2020. aasta peamised tegevused EMSNi arengustrateegia aastateks 2019-2025 kohaselt. 



 

FOOKUS 1: Areng organisatsioonina. 

 

Eesmärk: EMSNi eelarvemudel on ümber kujundatud finantsiliselt 

jätkusuutlikuks ja tõhusamalt hallatavaks. 

 

2020.aastal tegelesime aktiivselt ühingu arendamisega. Nii said sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital abiga 

korrastatud, täiendatud ja automatiseeritud andmehaldussüsteem, kaardistatud ning analüüsitud kliendibaas, 
alustatud müügistrateegia põhimõtete kirjeldamise ning vajalike sammude astumisega PEFC-serditud metsamaade 

ja ettevõtete kasvuks.  

Välja töötati uus sertifitseerimise teavitustasude struktuur ja kehtestati uued teavitustasud. Metsamaa sertimise 

hinna arvutamiseks koostati uus poollogaritmilisel valemil põhinev kalkulaator. Uued teavitustasud hakkasid 

kehtima kõigile serditud ettevõtetele ja metsaomanikele alates 01.01.2021.  

PEFC metsamajandamise ja tarneahela ettevõtetel ning mitteärilistel eesmärkidel tegutsevatel organisatsioonidel, 
ühendustel, riigiasutustel jt on võimalik PEFC märgist kasutada alates jaanuarist 2021 tasuta.  

Sertimise tasumäärade tõstmine võimaldab nii sertifikaadiomanikele kui ühiskonnale pakkuda lisaväärtust ning luua 

eeldused ühiskondliku laiema mõju loomiseks EMSNi poolt. Hinnakirja uuendamine oli vajalik ka EMSNi edasise 

arengu tagamiseks. 

 

 

Eesmärk: PEFC-sertifitseeritud metsamaa pindala ja tarneahela ettevõtete arv on kasvanud. 

 

2020. aasta lõpuks oli Eestis PEFC-sertifitseeritud metsamaad 1 295 600 ha. Väljastatud oli 7 metsamajandamise 
sertifikaati, nendest 2 individuaalset ja 5 grupisertifikaati (2019.aasta lõpuks oli sertifitseeritud 1 261 959 ha).  

 

PEFC tarneahela sertifikaate oli 2020.aasta lõpuks väljastatud 83 (2019. aastal samuti 83 sertifikaati). Kuna üks 
sertifikaat võib katta mitme tegevuskohaga ettevõtteid, siis oli sertifitseeritud ettevõtteid Eestis kokku 105. Lisaks 

omavad PEFC tarneahela sertifikaati 15 Eestis tegutsevat ettevõtet, kelle emaettevõte tegutseb Eestist väljaspool.  

PEFC kaubamärgi (logo) kasutamise litsentsilepingud oli sõlmitud 38 ettevõtte, metsamajandaja ja teiste 
kasutajatega (2019. aastal 38). 

 



 

 

 

 

 

FOOKUS 2: EMSNi laiem mõju ühiskonnas. 
 

Eesmärk: Uuendatud Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi üld- ja rakenduspõhimõtted toetavad 
tasakaalustatult kestliku arengu eesmärkide saavutamist.  

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2020. aasta üks kaalukaimatest põhitegevustest oli jätkamine PEFC Eesti 

Metsasertifitseerimise Skeemi uuendamise protsessiga. Aasta alguses ajakohastati metsamajandamise standardi 
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koostamise protseduure kirjeldav standard PEFC EST 1001:2020.  

30. jaanuaril avaldati avalikkusele teade skeemi uuendamisega alustamise kohta ning kutsuti kõiki huvitatud osapooli 
PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi muutmise protsessis osalema. EMSN moodustas metsamajandamise 

standardi ajakohastamise töörühma ning esimene töörühma koosolek toimus 10.märtsil Tallinnas. Töörühmas on 28 

liiget 27-st organisatsioonist. Huvipoolte esindatus töörühmas on lai, standardi koostamise juurde on kaasatud 
esindajad kõigist peamisest ÜRO Agenda 21-s määratletud huvigrupist. Nendeks on metsaomanikud, metsa- ja 

puidutööstus, teadus ja tehnoloogia, töötajad ja ametiühingud, kohalik omavalitsus, valitsusvälised organisatsioonid 
(nt Põllumajandus-Kaubanduskoda, Organic Eesti, Metsaselts, metsataimetootjad ja metsaüliõpilased), 
akrediteerimisorganisatsioon ning sertifitseerimisettevõtted. 2020.aastal toimus kokku 15 töörühma  koosolekut, 
neist 3 kontaktset ja 12 veebi vahendusel. 

Seoses üleilmse pandeemia Covid-19 mõjudega pikendati PEFC Eesti metsasertifitseerimise skeemi 
dokumentidepaketi esitamist rahvusvahelisele PEFC-le nõuetele vastavuse hindamiseks ja heakskiitmiseks PEFC 

Üldkogu poolt. Uueks tähtajaks kehtestati 14.05.2022.a. 

 

Eesmärk: EMSN kui teadlikkuse tõstja ja eri sihtrühmade otsuste mõjutaja. 

 

2020. aastal osaleti kampaaniaga Mina tean! kahel raievõistlusel – xCUT CUP 2020 TOP10 Tallinnas Männi Pargis ja 
xCUT CUP 2020 Salla Karikas. Raievõistlustel kasutatav puitmaterjal pärineb Luua Metsanduskooli PEFC-

sertifitseeritud metsast.  

Samuti osales EMSNi esindus Kogu Pere Metsapäeval Tallinnas, Männi pargis. Nende ettevalmistamiseks ja 

osalemiseks saadi vahendeid PEFC Internationali Collaboration Fund’st.  

 

   Uus arendussuund 

2020.a veebruaris Pikknurmes toimunud laiapõhjalisel kohtumisel, kus osalesid metsaomanike, metsaühistute, 
erametsaliidu, metsatööstuse, Luua Metsanduskooli, Erametsakeskuse ja EMSNi esindajad, arutati metsatööde 
kvaliteedi tõstmise ning metsaomanikele metsatööde teenuse osutaja valimisel kindlustunde pakkumise võimalusi. 
Ka PEFC metsamajandamise standardi võtmes on metsaomanikele vajalik pakkuda tuge standardi just nende nõuete 
täitmisel, kus metsaomanik ei tee töid ise, vaid tellib need teenusena sisse, vastutades siiski nii nt tööohutusnõuete 
täitmise või õlireostuse vältimise eest.  

Kuivõrd EMSNil on süsteemi väljaarendamiseks olemas teemaga vajalik puutumus, pikaajaline huvigruppe kaasav 

protsesside juhtimise ja haldamise kogemus ning vajalik kompetents, ning et EMSN on laiapõhjaline huvikaitset 
teostav ühendus, siis leiti ühiselt, et EMSNi ülesanne võikski olla metsatööde kvaliteedisüsteemi väljatöötamise 
juhtimine ja edasine rakendamine.  

Nii alustati 2020.aasta alguses metsatööde kvaliteedisüsteemi väljatöötamisega (Roheline Kaart). Rohelise Kaardi 

süsteemi väljatöötamise peamised eesmärgid on edendada metsade säästvat ja jätkusuutlikku majandamist, 
parandada metsatööde teenuste kvaliteeti, tagada metsatööde tõhus ja seaduskuulekas läbiviimine, tagada 
metsatööde järgselt metsa hea tervis, loodus- jm väärtuste (kultuurilised, ökohüved) säilimine ja hea seisukord, 

tagada ettevõtete sotsiaalne vastutus (tööohutus, palgad, maksud, kohalik kogukond) ning tõsta seeläbi 
metsasektori usaldusväärsust ja mainet. 

Aasta lõpuks olid huvigruppide kaasabil välja töötatud Rohelise Kaardi kvaliteedisüsteemi nõuded. Nõuete piisavuse 
ja rakendatavuse testimine kavandati 2021.aasta algusesse ning süsteemi rakendumine II või III kvartalisse.  

 

Eesmärk 4. Dialoog ja koostöö kestliku arengu eesmärkide saavutamisse panustavate organisatsioonidega 
toimib. 

 



Osalesime Põhjala/Balti riikide sertifitseerimisklastri töös. Klastrisse kuuluvad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, 
Norra ja Taani PEFC-d. Toimus 5 kohtumist (üle veebi). Osalesime ka rahvusvahelise PEFC korraldatud liikmete 

kohtumistel.  

Osaleti COST Action (CA18207) “Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by 
Unifying Perspectives” tegevuses. 

 

Liikmed 

 

EMSN on avalikes huvides tegutsev huvikaitseühendus. EMSN koondab juriidilisest isikust liikmeid, kes oma 
tegevuses juhinduvad säästva metsanduse põhimõtetest, aitavad kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele ning 
jagavad PEFC väärtusi. 

 

2020.aastal liitus EMSNiga 2 uut ettevõtet ning aasta lõpuks oli EMSNil 12 juriidilisest isikust liiget:  
MTÜ Eesti Erametsaliit 

MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 
MTÜ Eesti Metsaselts 

Eesti Maaülikool 
Luua Metsanduskool 

MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts 

MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing 

MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 

NCS Estonia OÜ (uus liige alates 2020.a) 
BM Certification Estonia OÜ (uus liige alates 2020.a) 

 

2020.aastal toimus 2 üldkoosolekut. 21.jaanuari koosolekul võeti vastu otsus PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeemi revisjoniprotsessiga alustamise kohta. Revisjoni tuleb läbi viia hiljemalt 14.maiks 2022.a. 

Mõjutatuna Covid-19 pandeemiast kinnitati 26.oktoobri üldkoosolekul EMSNi 2019.a. majandusaasta aruanne. 

Samuti otsustati laiendada juhatus 6-liikmeni. Uueks juhatuse liikmeks määrati Gunnar Reinapu.  

 

 

Juhatus 

 

Juhatuse liikmed on Mart Kelk Eesti Metsaseltsi esindajana, Arpo Kullerkupp Eesti Erametsaliidu esindajana, Henrik 

Välja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindajana, Regino Kask Eesti Maaülikooli esindajana, Veiko Belials Luua 
Metsanduskooli esindajana ning Gunnar Reinapu.  

2020.a toimus 7 juhatuse koosolekut, neist ühel juhul viidi otsustamine läbi kirjaliku protseduurina. Juhatuse 

liikmetele tasu ei makstud. 

 

Inimesed 

 

2020.aastal töötas EMSNis töölepinguga 0,2-koormusega projektijuht, 0,6-koormusega PEFC metsasertifitseerimise 

skeemi uuendamise koordinaator ja KIKi projektijuht ning 0,3-koormusega KÜSKi projektijuht. EMSNi ja PEFC 



kaubamärgi positsiooni tugevdamiseks Eestis ning metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse ning ühiskonna 
teadlikkuse tõstmiseks vastutustundlikust metsade majandamisest, tootmisest ja tarbimisest tegutses EMSN-is 

käsunduslepinguga tegevjuht.  

 

Finants 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu saab finantsvahendid sertifitseeritud metsamaa ja ettevõtete serditud 

tarneahelate teavitustasudest, PEFC kaubamärgi litsentsilepingute tasudest, liikmemaksudest ning erinevatest 
fondidest. 

 

2020.aastal jätkati kahe projekti elluviimist: sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus projekt „PEFC 
Metsasertifitseerimise Skeemi ajakohastamine ja osapooltele tutvustamine“ (60  470 eurot) ja sihtasutuse 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekt „EMSNi kui elujõuline sotsiaalne ettevõte“ (24 982,80 eurot). 

Teavitustegevuste läbiviimist toetas PEFC International fond Collaboration Fund (2500 eurot). 
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Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 37 255 31 774 2

Nõuded ja ettemaksed 42 004 20 048 3

Kokku käibevarad 79 259 51 822  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 353 707  

Kokku põhivarad 353 707  

Kokku varad 79 612 52 529  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 376 1 962 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 38 723 11 782  

Kokku lühiajalised kohustised 42 099 13 744  

Kokku kohustised 42 099 13 744  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 38 785 38 672  

Aruandeaasta tulem -1 272 113  

Kokku netovara 37 513 38 785  

Kokku kohustised ja netovara 79 612 52 529  
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Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 740 540  

Annetused ja toetused 46 367 20 715  

Muud tulud 48 660 52 261 5

Kokku tulud 95 767 73 516  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -51 432 -21 374 6

Mitmesugused tegevuskulud -40 580 -47 337 7

Tööjõukulud -4 678 -4 342 8

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -354 -353  

Kokku kulud -97 044 -73 406  

Põhitegevuse tulem -1 277 110  

Intressitulud 5 3  

Aruandeaasta tulem -1 272 113  
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Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 277 110  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 354 353  

Muud korrigeerimised 0 1  

Kokku korrigeerimised 354 354  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -21 956 -9 790  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 414 11 179  

Laekunud intressid 5 3  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
26 941 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 5 481 1 856  

Kokku rahavood 5 481 1 856  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 31 774 29 918 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 481 1 856  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 37 255 31 774 2
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Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 38 672 38 672

Aruandeaasta tulem 113 113

31.12.2019 38 785 38 785

Aruandeaasta tulem -1 272 -1 272

31.12.2020 37 513 37 513
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Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse standard ja

kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti

Finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamisstandard, mille

põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt

väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud. Aruanne on koostatud lähtudes

põhimõttest, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite

ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest

tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. MTÜ sularahakassat ei kasuta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Vara väärtuse vähenemine

Igal aruandekuupäeval hindab juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti

väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga

kahest näitajast: kas vara neto müügihinnast või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise

tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele.

Juhul

kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha

genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis

tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis

oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis

kajastamise kriteeriumitele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse kulutused kajastatakse

aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutustehnika 3-5

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Seotud osapooled
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Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud aastaaruannet koostava ühinguga määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi

toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) on

seotud aruandva ettevõttega, kui see isik:

(a) on aruandva ettevõtte või selle emaettevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja

kontrollimiseks otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust);

(b) omab kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle (näiteks läbi aktsiaosaluse).

Ettevõte on seotud osapool, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

(a) ettevõte ja aruandev ettevõte on ühise kontrolli all, st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle isiku lähedane

pereliige);

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) poolt kontrollitav ettevõte ja teine ettevõte on selle kolmanda

osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte;

(c) ettevõte omab aruandva ettevõtte üle kontrolli või olulist mõju;

(d) ettevõte on aruandva ettevõtte kontrolli või olulise mõju all;

(e) ettevõtted, mille üle eelmises lõigus määratletud isikud (või nende lähedased

pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju;

(f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle.

Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel on võetud arvesse suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arveldusarve Swedbank 37 255 31 774

Kokku raha 37 255 31 774

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 470 470

Ostjatelt laekumata

arved
470 470

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 590 1 590

Muud nõuded 39 944 39 944

Viitlaekumised 39 944 39 944

Kokku nõuded ja

ettemaksed
42 004 42 004

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 8 512 8 512

Ostjatelt laekumata

arved
8 512 8 512

Muud nõuded 11 536 11 536

Viitlaekumised 11 536 11 536

Kokku nõuded ja

ettemaksed
20 048 20 048
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 126 1 126

Maksuvõlad 1 590 1 590

Saadud ettemaksed 660 660

Muud saadud ettemaksed 660 660

Kokku võlad ja ettemaksed 3 376 3 376

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 193 1 193

Muud võlad 109 109

Muud viitvõlad 109 109

Saadud ettemaksed 660 660

Muud saadud ettemaksed 660 660

Kokku võlad ja ettemaksed 1 962 1 962

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Tarneahela teadustamise maks 27 570 28 760

Logo kasutamise tasu 8 060 7 090

Metsamaa teadustusmaks 12 750 12 411

Muud 280 4 000

Kokku muud tulud 48 660 52 261

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Müügi eesmärgil ostetud teenused 15 423 13 416

Transpordikulud 0 673

Tööjõukulud 36 009 7 285

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
51 432 21 374
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 828 0

Mitmesugused bürookulud 0 170

Lähetuskulud 0 2 635

Koolituskulud 0 254

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 44

Domeen 205 177

PEFC tasu ja liikmelisus 22 806 21 194

Teenused 1 633 593

Pangateenused 48 47

Valuutakursi muutused 628 464

Osavõtutasud 0 828

Sidekulud 126 184

Transport 489 0

Teenus töövõtulepingu alusel 11 400 19 213

Reklaam 1 884 631

Muud 533 903

Kokku mitmesugused tegevuskulud 40 580 47 337

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 29 432 7 965

Sotsiaalmaksud 11 255 3 662

Puhkusekohustuse reservi kulu 0 0

Kokku tööjõukulud 40 687 11 627

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
36 009 7 285

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 12 10


