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Tegevusaruanne
MTÜ Hea Metsanduse Koda (edaspidi HMK) on sõltumatu mittetulundusühing, mille
eesmärgiks ei ole majandusliku kasumi teenimine. HMK loodi 2002. aastal ning HMK tegevuse
eesmärkideks on keskkonnahoidliku, ühiskonnale kasuliku ja majanduslikult elujõulise
metsanduse edendamine, rahvusvahelise jätkusuutlikku metsandust edendava
organisatsiooni, Forest Stewardship Council (lühend FSC, eesti keeles Metsahoolekogu),
esindamine ja edendamine Eestis, Eesti FSC metsamajandamise standardi väljatöötamine ja
haldamine ning keskkonda säästva eluviisi propageerimine.
Oma eesmärkide saavutamiseks teeb HMK elanikkonna hulgas teavitustööd
keskkonnasõbraliku, ühiskonnale kasuliku ja majanduslikult elujõulise metsanduse meetodite
tutvustamiseks ja elluviimiseks, valmistab kirjastamiseks ette väljaandeid ja infomaterjale,
korraldab oma eesmärkidele vastavaid üritusi, korraldab ja koordineerib uuringuid, teeb oma
eesmärkidega seotud lepingulisi töid, teostab seadustes lubatud piires majandustegevust oma
põhikirjaliste tegevuste finantseerimiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel,
võtab osa ja/või toetab üritusi, mis on kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega ning loob
sidemeid ja suhtleb sama suunitlusega organisatsioonidega Eestis ja välismaal.
HMK kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, otsuseid võtab vastu volikogu koos juhatusega ning
igapäevatööd korraldab juhatus ehk tegevjuht. 2021. aasta märtsikuu lõpuks oli
organisatsioonil 16 liiget. 2021. aasta märtsikuu lõpuks oli HMK palgal üks töölepinguga
töötaja. Lisaks viisid aasta jooksul erinevaid tegevusi ellu veel mitmed töövõtu- või
käsunduslepingu alusel töötanud ajutised töötajad. Volikogu eesistujale majandusaasta
jooksul väljamakseid ei tehtud.
2020. aastal jätkus HMK ja FSC vahelistele lepingutele tuginev FSC poolne sihtfinantseering,
millest kaeti mitmesuguseid tegevuskulusid (toodud majandusaasta aruande lisas 8) ning
tööjõukulusid (toodud majandusaasta aruande lisas 9). 2020. majandusaasta jooksul suures
mahus lisarahastust ei kaasatud.
HMK loomisest alates on selle põhiülesandeks olnud eestikeelse ja Eesti oludele vastava Eesti
FSC metsamajandamise standardi loomine, mis aitaks Eesti riigis tegutsevaid metsanduse ning
puidutööstusega seotud ettevõtteid ja eraisikuid metsade vastutustundlikul majandamisel.
2019. aasta alguses saadeti töörühma poolt kinnitatud eelnõu FSCle hindamiseks. Lisaks
saadeti 2019. aasta alguses seletuskirjad ja asjakohaste asutuste ning ekspertide arvamused
rahvusvahelisele FSCle ning FSC Alalisele Põlisrahvaste Kommiteele (Permanent Indigenous
Peoples’ Committee) saamaks vastust küsimusele, kas standardi 3. printsiip „Põlisrahvaste
õigused“ on rakendatav Eesti territooriumil. 2020. maikuus edastati standardi töörühmale
vastus, milles FSC peadirektor Kim Carstensen kinnitas, et põlisrahvaste õigused peavad olema
Eesti standardis tagatud. 2020. aasta suvel ning sügisel peeti mitmeid läbirääkimisi nii
standardi töörühma liikmetega, huvirühmadega kui ka HMK siseselt, sest tekkisid
erimeelsused nimetatud printsiibi kohaldamise osas. Kuna selleks hetkeks oli standardi
töörühm jõudnud teistes printsiipides kokkulepeteni, otsustati ühiselt rahvusvahelise FSCga
ning huvirühmade heakskiidul, et viimane võtab üle FSC Eesti riikliku metsamajandamise
standardi protsessi. Eesmärk on kohaldada koostöös sotsiaaleksperdiga 3. printsiip ning
korraldada viimane lihv standardile enne lõpliku kinnitamisele saatmist. HMK jätkab protsessis

toetavas rollis. Alates 2021. aasta algusest on töö standardi osas jätkunud ning HMK on
toetanud dokumentide koostamisel ja sotsiaaleksperdi valikul. Standardi koostamisega seotud
tegevused on tähtsad ka 2021. aastal, kui toetame 3. printsiibi kohaldamisega seotud tööd (sh
avalikustamine ja kaasamiskoosolek) ning taotletakse standardile lõplikku kinnitust.
2020. aastal jätkati FSC kontrollitud puidu riigi riskihinnangu rakendamisega kaasnevate
tegevustega. Jätkus töö FSC kaardi osas, mille raames on plaan koondada Eestis kehtivate
määratletud riskidega seotud kaardiandmed. Taasalustati läbirääkimisi Muinsuskaitseametiga
ning Hiite Maja sihtasutusega, et tagada looduslike pühapaikade kaardikiht tulevikus nii HMK
hallatavas kaardirakenduses kui ka Geoportaalis. Lisaks tegeleti 2020. aasta jooksul juba
väljatöötatud potentsiaalsete vääriselupaikade andmebaasi uuendamisega ning
Loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide ülevaate ja KKK koostamisega. FSC kontrollitud puidu
riigi riskihinnangu kontrollmeetmete arendustegevusi planeeritakse jätkuvalt ka 2021.
aastaks.
FSC Õnneliku Metsa Reede raames toimus teavitustöö FSC Eesti Facebook’i lehel. Muu
meediatöö raames valmis uudiseid ning artikleid, mida avaldati ka väljaspool FSC Eesti
kodulehte. Lisaks võeti sõna HMKle olulistel teemadel erinevates meediakanalites. COVID19
epideemia tõttu pausile pandud, kuid 2021. aasta alguses taaskäivitatud kodulehe uuele
platvormile ümberkolimise raames valmisid infomaterjalid huvirühmadele.
2020. aasta jooksul võeti osa veel mitmetest erinevatest projektidest ning üritustest ja anti
sisendit mitmetele erinevatele protsessidele.
Peamistest koostöötegevustest võib esile tuua Lätis ja Leedus FSC tegevuste toetamist,
eeskätt FSC metsamajandamise standardite väljatöötamisega. Lisaks ühineti projektiga TSP
Hub (Trademark Service Provider Hub) ehk kaubamärgi tugiprogrammi keskus, millest võtavad
osa FSC võrgustikupartnerid Eestis, Leedust, Rootsist, Soomest ja Taanist. TSP Hub’i eesmärk
on vähendada individuaalsete võrgustikupartnerite töökoormust seoses FSC kaubamärgi
administratiivse poolega, kuid suurendada kaubamärgi litsentsilepingute arvu.
HMK oli FSC rahvusvahelise võrgustiku partnerina esindatud mitmetel FSC sündmustel, mis
toimusid olude sunnil kõik virtuaalselt. Maikuus võeti osa FSC ülemaailmse võrgustiku ja
töötajate kohtumisest. Novembris toimus FSC Euroopa regiooni ja FSC metsavõrgustiku
koosolekud.
Erinevatest FSC rahvusvahelise võrgustiku, liikmete ning töörühmade kohtumistest võetakse
osa ka 2021. aastal, samuti antakse sisendit erinevatesse FSC protsessidesse nii kohalikul,
Baltikumi regiooni, Euroopa regiooni kui globaalsel tasandil.
2021. aastal jätkuvad üldisemalt tegevused FSC kaubamärkide levitamiseks ja kaitsmiseks.
2020. aasta lõpuks oli Eestis väljastatud 9 FSC metsamajandamise sertifikaati ning
sertifitseeritud alade kogupindala oli ca 1,2 mln ha. FSC tarneahela sertifikaate oli Eestis
väljastatud 290.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.03.2021

31.03.2020

64 189

70 838

213

9 862

64 402

80 700

Materiaalsed põhivarad

0

1 712

Kokku põhivarad

0

1 712

64 402

82 412

Võlad ja ettemaksed

3 381

3 236

Kokku lühiajalised kohustised

3 381

3 236

3 381

3 236

79 176

64 659

-18 155

14 517

61 021

79 176

64 402

82 412

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

510

2 020

26 951

130 568

0

233

1 176

0

28 637

132 821

Mitmesugused tegevuskulud

-16 497

-65 829

Tööjõukulud

-29 716

-51 673

-160

-802

-1 141

0

-47 514

-118 304

-18 877

14 517

722

0

-18 155

14 517

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

510

2 020

36 601

145 881

166

260

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-14 363

-70 747

Väljamaksed töötajatele

-30 573

-56 243

0

3

-7 659

21 174

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

1 010

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1 010

0

Kokku rahavood

-6 649

21 174

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

70 838

49 664

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-6 649

21 174

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

64 189

70 838

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.03.2019

64 659

64 659

Aruandeaasta tulem

14 517

14 517

31.03.2020

79 176

79 176

Korrigeeritud saldo
31.03.2020

79 176

79 176

Aruandeaasta tulem

-18 155

-18 155

61 021

61 021

31.03.2021
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Hea Metsanduse Koda raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Finantssaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskkpanga
valuutakursid.
Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad- ja kohustised hinnatakse aruandekuupäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa
Keskkpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena liikmete vastu kajastatakse liikmetelt laekumata nõudeid liikmemaksu osas.
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 1600 eurot.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea
jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist
jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui
lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal aruandekuupäeval hinnatakse kasutatavate
amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning
lõppväärtuse põhjendatust.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1600,00

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad
algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel
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kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või ettevõttel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul aruandekuupäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandekuupäeva, kuid enne
aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus
aruandekuupäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Annetused ja toetused
Tegevuse sihtfinantseerimine
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena. Vastavat kohustist
kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega
kaasnevate tingimuste täitmine.
Varade sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema
soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus)
ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5;
Vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud järgmised kriteeriumid:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud
Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis
on tegelikult kindel.

Seotud osapooled
MTÜ Hea Metsanduse Koda aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ühingu liikmeid ja ühingu juhatuse liikmed.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.03.2021
Ettemaks

31.03.2020

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

Ettemaks

Maksuvõlg

532

719

1 009

1 352

Kohustuslik kogumispension

61

82

Töötuskindlustusmaksed

73

98

Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

4

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

4

3
1 675

3

2 251

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud võlgnevus märtsis tehtud väljamaksetelt, mis kuulusid vastavate seaduste alusel deklareerimisele
ja tasumisele 10.04.2021 ja viitvõlad märtsi eest arvestatud töötasudelt, mis maksti välja aprillis ja kuulusid deklareerimisele ja tasumisele
10.05.2021.
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
materiaalsed
põhivarad
31.03.2019
Soetusmaksumus

3 210

3 210

-695

-695

2 515

2 515

-803

-803

3 210

3 210

-1 498

-1 498

1 712

1 712

-161

-161

-1 141

-1 141

Ümberliigitamised

-410

-410

Muud ümberliigitamised

-410

-410

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.03.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Müügid (jääkmaksumuses)

31.03.2021

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

Muud materiaalsed põhivarad

1 010

0

Kokku

1 010

0

2020 aastal müüdi kaks kontorilauda ja tooli. Allesjäänud kontorimööbel arvestati välja põhivaradest ja liigitati ümber väikevahenditeks
kuna nende maksumus jääb alla põhivarana arvestamise määra.

11

Hea Metsanduse Koda

2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.03.2021

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

167

167

Võlad töövõtjatele

1 539

1 539

Maksuvõlad

1 675

1 675

Kokku võlad ja ettemaksed

3 381

3 381

31.03.2020

12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele

985

985

Maksuvõlad

2 251

2 251

Kokku võlad ja ettemaksed

3 236

3 236

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Kokku võlad töövõtjatele

31.03.2021

31.03.2020

1 308

547

231

438

1 539

985

Töötasude kohustisena on kajastatud märtsi eest arvestatud töötasu, mis maksti välja aprillis 2021.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

510

2 020

510

2 020

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

26 951

130 568

Kokku annetused ja toetused

26 951

130 568

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Tegevuskulude katmiseks saadi sihtotstarbelist toetust rahvusvaheliselt FSC-lt, mida kasutati ka töötasude maksmiseks.
Sihtfinantseerimise kasutamine tööjõukulude katmiseks on kajastatud lisas 9.
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

3 034

5 639

987

1 683

Lähetuskulud

89

5 258

Koolituskulud

208

24

3 480

1 080

43

4 215

180

4 305

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Raamatupidamisteenus, audit
Koosolekud, seminarid
Kommunikatsioon, reklaam
Konsultandid

0

28 729

8 385

11 926

Terviseedendus, töötervishoid

0

495

Juriidilised teenused

0

930

91

1 545

16 497

65 829

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

22 420

39 332

7 503

13 029

Puhkusetasu reserv

-207

-688

Kokku tööjõukulud

29 716

51 673

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

29 716

51 673

1

2

Metsamajandamise standardi koostamine

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukuludes on kajastatud lisaks töölepingu alusel makstud tasudele ka töövõtulepingute tasud (kokku koos maksudega aruandeperioodil 937
eurot)

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.03.2021

31.03.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv

4

4

Juriidilisest isikust liikmete arv

12

12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
13
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Arvestatud tasu

2020. a. majandusaasta aruanne

01.04.2020 31.03.2021

01.04.2019 31.03.2020

21 720

37 730

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasuna on kajastatud tegevjuhile töölepingu alusel arvestatud tasu.
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