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Tegevusaruanne

Eesti Naabrivalve ühingu 2009 aasta põhilised tegevusvaldkonnad vastavalt põhikirjale olid:

1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine (uued materjalid, rahastamine, uued koostööpartnerid, arengukavade koostamises osalemine

jne)

2. Naabrivalve arendamine (a) olemasolevate sektoritega tegelemine - kontaktide uuendamine, infomaterjalide uuendamine, nõustamine; b) 

uute sektorite loomine - reklaamitöö, koosolekud, meediatöö jne)

3. Koostööprojektide  elluviimine

4. Rahvusvaheline suhtlus

Suuremad ühingu toetajad 2009 aastal olid:

• Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

• Tallinna Linnavalitsus

• Avatud Eesti Fond

Ühingu tegevust toetasid ka Viljandi Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Harku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Viimsi

Kodanikukaitse fond ja Saue Vallavalitsus (vt Lisa 8).

Eraettevõtetest toetas ühingu tegevusi Ergo Kindlustuse AS 100 000 krooniga. Siiani oli riik Justiitsministeeriumi kaudu ühingu tegevust

projektide alusel rahastanud (2008 340 000 krooni), siis 2009 oktoobris selgus, et riik ei leia mingeid võimalusi ühingu rahastamiseks.

Ühingu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Madis Melzar, Indrek Randma ja Lauri Tabur), mis valiti 16.05.2009 toimunud

üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees Tarmo Vaik. Aasta jooksul viidi läbi 11 juhatuse koosolekut. Ühingu liikmeks võeti 89 isikut

(naabrivalve sektorite vanemad), ühingust arvati välja 4 liiget (seoses naabrivalve tegevuse lõpetamisega). 

Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2009 aastal 2, töövõtulepinguga 1 ja käsunduslepinguga 8, kellele arvestatud palka aastas 381 805 krooni

(sotsiaalmaksu tasuti 98 222 krooni). Juhatuse liikmed erisoodustusi ei saanud. Ühingu tegevust arendasid ka 5 vabatahtlikku, kellele avaldame

suurimat tänu tehtud töö eest!

Parimaid sektoreid toetati 10 000 krooniga, toetussummat kasutati tuleohutuse suurendamiseks.

2009 aastal sai ühing juurde kaks uut koostööpartnerit: OÜ Niks ja Naks, mis tegeleb grafitipuhastusega ning Digisilm Pro OÜ, mis pakub

Internetiülest videovalvet. Need ettevõtted pakuvad naabrivalve liikmetele oma toodetelt-teenustelt 10-20% soodushinda.

2.Eesti Naabrivalve ühingu arendamine

2009 aastal koostasime uue arengukava aastateks 2010-2015, arengukava võeti vastu üldkoosolekul 16.05.2009.

2009 tellisime kordustrükina juurde olemasolevaid infomaterjale, nendele lisandus uue arengukava trükis eesti, vene ja inglise keeles. Tõlkisime

vene ja inglise keelde koduleheküljel uudiseid ja ühingut puudutavat infot. Tellisime kodulehele uue kaardirakenduse, mis võimaldab naabrivalve

sektoreid üle kogu Eesti lihtsalt üles leida ja nende asukohta vaadata.

Ühingu töötajatele korraldati 3 koolitust. Kevadise kohtumise eesmärgiks oli arengukava koostamiseks vajaliku materjali kogumine ja

läbitöötamine, ajurünnak ja esialgse arengukava versiooni koostamine. Septembrikuus arutasime 2010 aasta võimalikke rahastusallikaid ning

tegutsemist juhul, kui kohalikud omavalitsused Eesti Naabrivalve projekte ei toeta. Aasta viimane koosolek oli detsembris, kus tegime aasta

kokkuvõtted ja korraldasime projektjuhtidele eelarvete koostamise ja jälgimise koolituse. Ühingu töötajad osalesid mitmetel teemakoolitustel –

projektijuhtimine, sisekommunikatsioon, turundus jms.

Oktoobris sõlmisime koostöölepingu Tartu Linnavalitsusega, mis sätestas ka edaspidise rahastuse võimaluse. See on pikaajalise töö ja

suhtlemise tulemus, mis võimaldab arendada naabrivalve tegevusi Eesti suuruselt teises linnas.

                                                                                                                                                                                                                      

1.Naabrivalve arendamine

Loodud sektorite arendamine.

Jätkasime naabrivalve sektorite andmebaasi uuendamist. Seoses üldkoosoleku otsusega muuta naabrivalve liikmemaks naabrivalve sektori

liikme põhiseks, oli vaja üle kontrollida kõikide naabrivalve sektorite liikmete arv.
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Aasta jooksul korraldasime 18 koolitust, näiteks esmaabi koolitus Kumna külas Harku vallas, hädakaitse-hädaseisundi koolitus Ääsmäel Saue

vallas, üldturvalisuse koolitus Järva-Jaanis.

Koolituse korraldamisel kehtib põhimõte, et vajaduse ja konkreetse koolitusteema annab sektor, korraldus ja finantseerimine on ühingu

ülesanded.

Väga mitmes naabrivalve sektoris alustati 2009 aastal patrullimisega. Näiteks Rae valla sektorites on loodud patrullimise graafik, olemas on

patrullvahendite kapp ja patrullimine toimub regulaarselt.

Loodud sektoritele pakume nõustamisteenust ja abi probleemide lahendamisel. Näiteks liiklusohutusega seotud küsimused Kiili vallas, piirkonna

turvalisust ohustavad narkomaanid Tallinnas, abi külaseltside ürituste planeerimisel ja korraldamisel Raplas jms.

Uute sektorite loomine

Perioodil 01.01-31.12.2009 liitus naabrivalvega 1505 majapidamist üle Eesti, koos olemasolevate liikmetega teeb see kokku 10 584  leibkonda.

Juurde on tulnud 88 naabrivalve sektorit, kokku oli aasta lõpuks 444 sektorit. Võrreldes 2008 aastaga on uute sektorite arv aastas kasvanud ligi

4 korda.

Enamik uusi sektoreid loodi Harjumaal ja Tallinnas. Hulgaliselt oli neid omavalitsusi, kus tegevust alustas esimene naabrivalve sektor, näiteks

Pärnumaal Pärnu linn, Paikuse vald, Sindi linn, Lääne-Virumaal Tamsalu vald, Vihula vald, Järvamaal Paide vald, Kareda vald, Läänemaal

Noarootsi vald jne.

Aasta jooksul osalesime üritustel, mida korraldasid meie koostööpartnerid. Näiteks turvapäevad erinevates omavalitsustes (Raplas, Viimsis, Rae

vallas jne), politsei poolt korraldatud Maakaitsepäeval Loksal. Projekt „Kaitse end ja aita teist“ toimub meie osalusel Raplamaal ja Viljandimaal.

Tutvustasime naabrivalve tegevusi ja põhimõtteid ligikaudu 150 elanike koosolekul üle Eesti.  

Igakuised meediaülevaated annavad infot, et naabrivalve olulisusest ei kirjuta vaid Eesti Naabrivalve ühingu esindajad, vaid ka politsei, kohalike

omavalitsuste ja erinevate külaseltside esindajad. Näiteks kui politsei annab elanikele juhiseid kodu turvalisuse suurendamiseks, tuuakse

efektiivse võimalusena ära ka naabrivalve.

Aasta jooksul ilmus üle 35 naabrivalvet tutvustava artikli ja intervjuu. Riigikantselei poolt väljaantavas Avaliku Teenistuse aastaraamatus ilmus

Eesti Naabrivalve ühingu arvamus kehtivast kaasamispoliitikast. 2009 aasta lõpul avaldatud artiklite kogumikus „Turvalise Eesti eest“ (koostaja

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut) avaldati artikkel naabrivalve tegevustest ning ühingu poolt algatatud

projektist Turvaline lasteaed.

 

Projekti „Eesti Naabrivalve ühingu tegevusvõimekuse ühtlustamine ja arendamine“ kirjeldus.

Kuna see KÜSKi poolt rahastatud projekt moodustas suurema osa ühingu 2009 aasta tegevustest ja ka eelarvest, siis kirjeldan seda täpsemalt.

Projekti eesmärk on arendada ja ühtlustada ENV tegevusvõimekust üle Eesti. Projekti raames võeti tööle 5 maakondlikku projektijuhti, kes

juhivad ja korraldavad naabrivalve tegevusi Järvamaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Jõgevamaal ja Raplamaal. Projektijuhtide peamised

ülesanded on hoida ühendust olemasolevate naabrivalve (NV) sektoritega ja aidata kaasa uute sektorite loomisele. Viimane tegevus hõlmab

meediasuhtlust, elanike koosolekutel osalemist ja võimalikult laialdast info jagamist NV põhimõtete kohta. Projekti piirkondades loodi 2009 aastal

28 sektorit, kuhu kuulub 437 majapidamist. Kõige rohkem lisandus uusi sektoreid Järvamaal (13). Järvamaal oli ka kõige rohkem

meediakajastust.

Raplamaal oli rohkelt koostöötegevusi, näiteks osaleme Kaitse end ja aita teist noortelaagri korraldamisel ja läbiviimisel, turvalisema

omavalitsuse valimisel, maakonna traumaennetuse ja turvalisuse võrgustikes jms.

Jõgevamaa ja Pärnumaa on piirkonnad, kus rõhusime eelkõige võimalikult laialdasele info levitamisele naabrivalve kohta. Nendes maakondades

oli varem üksikuid sektoreid loodud, seetõttu on elanike teadlikkus NV tegevustest väga väike. Enamus Pärnumaa omavalitsusest avaldas

artikleid NV tegevuste kohta, tutvustasime oma põhimõtteid mitmel korral  ka Pärnu Raadios. Sellele järgnes tavapärasest suurem elanike huvi –

Paikusel ja Sindis toimusid elanike koosolekud, kus otsustati ka naabrivalvega alustada. Tegevust alustas ka esimene sektor Pärnu linnas.

Jõgevamaal oli meediakajastus mõnevõrra väiksem, põhjuseks meie vähene suutlikkus kajastada huvitavalt ja lugemakutsuvalt meie tegevusi.

Samas loodi esimesed sektorid mitmes Jõgeva maakonna omavalitsuses ning meie tegevuse mõju kandus ka Tartumaale, kus loodi 8 uut

sektorit.

Lääne-Virumaal oli varasemalt juba sektoreid loodud, nii et sealne töö hõlmas ka tööd NV liikmetega. Korrastasime sektorite olulised numbrid

ning aasta jooksul tutvustasime NV tegevusi rohkem kui 30le külakogukonnale. Lisaks avaldasime tutvustavaid artikleid omavalitsuste

väljaannetes, mitmel korral kajastati meie tegemisi maakonnalehes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Järvamaal ja Raplamaal olid projekti raames elluviidavad tegevused väga edukad. Lääne-Virumaal võib ENV 

tegevusvõimekuse suurenemist hinnata heaks arvestades uute sektorite arvu ja info levitamise ulatuslikkust. Pärnumaal ja Jõgevamaal tõi
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projekt kaasa küll uute sektorite arvu kasvu, kuid rohkem oleks võinud tegeleda suhtlemisega külaseltsidega ja laiemalt NV alast infot levitada.

Samas peab arvestama nende maakondade omapära selles osas, et varasemalt oli naabrivalve kajastust ja informatsiooni vähe ja alustasime

tegelikult alles esmase tutvustamisega. Kogemus näitab, et uus asi vajab harjumiseks aega.

Projekti planeerides ja kirjutades 2008 aasta alguses planeerisime, et peale projekti lõppu toimub tegevuste rahastamine maakondades kohalike

omavalitsuste rahastuse baasil. Kahe aasta jooksul on omavalitsuste rahalised võimalused väga oluliselt muutunud. 2010 aastaks

rahastustaotlusi omavalitsustesse ette valmistades ja nendega suheldes oli juba selge, et planeeritud viisil me oma maakondlike tegevustega

jätkata ei saa. 2009 aasta lõpus leppisime projektijuhtidega kokku, et tööd jätkatakse vabatahtlikena, ühing püüab võimalusel katta tööga

tekkinud transpordikulud.

Tegutsemisvõimekust planeerimise parandada ka erinevate töödokumentide loomise ja täiendamisega. Olulisim on ENV arengukava

2010-2015.

KÜSKi rahastatud projekt andis väga suure panuse ühingu jätkusuutlikkusele perioodil, kus riik ei pidanud vajalikuks ühingu tegevusi rahastada

ja omavalitsustepoolne vähenes ka olulisel määral. Nii, et kokkuvõtvalt saab öelda, et projekt suurendas ENV tegevusvõimekust ja sellel on

tähtis osa organisatsiooni püsimajäämisel.

 

Koostööprojektide elluviimine

Väga mitmes Eesti maakonnas viiakse läbi projekti „Kaitse end ja aita teist“, mille eesmärgiks koolinoorte ohutusteadlikkuse suurendamine.

Eesti Naabrivalve osaleb selle projekti läbiviimisel Raplamaal ja Viljandimaal.

Koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega alustasime projekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustustes“ tegevuste

planeerimist ja rahastuse otsimist. Projekt leidis rahastuse Tarkade Otsuste Fondist (Riigikantselei) ja tegevustega alustame 2010 aastal.

Koostöös Põhja ja Lääne Prefektuuridega alustasime mobiilse naabrivalve projekti planeerimist. Projekti sisuks on politseiinfo edastamine

naabrivalve liikmetele SMSi teel. Jätkame selle projekti elluviimist 2010 aastal.

Osaleme Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi projektis „Vabaühenduste koostöö turvalisuse tõstmiseks“.

2009 aasta maikuus liitus Eesti Naabrivalve ühing Euroopa Liiklusohutuse Hartaga.

 

3.Rahvusvaheline suhtlus

Avatud Eesti Fondi abiga korraldasime õppereisi Suurbritanniasse Hertforshire maakonda, kus ühingu 2 juhatuse liiget, tegevjuht ja üks sektori

vanem tutvusid naabrivalve tegevustega. Saime vajalikku informatsiooni naabrivalve sektorite tegevuse järjepidevuse tagamisel, häid ideid

infomaterjalide väljatöötamise osas ning mõtteid tehnoloogiliste arenduste jaoks.

Jätkasime koostöösuhteid Kõrgõstani naabrivalve ühinguga. Andsime nõu projektitaotluste kirjutamise osas ning nõustasime sealse

organisatsiooni töötajaid naabrivalve liikmetele suunatud tegevuste planeerimisel.

 

Kuna huvi naabrivalve vastu 2009 aastal oli Eestis kordades suurem, kui tavapäraselt, siis keskendusime kohalike naabrivalve huviliste

abistamisele. Selle tegevuse kõrvalt jäi väga vähem ressursse rahvusvahelise suhtluse arendamiseks ja laiendamiseks.

 

 

____________________

Tiina Ristmäe

Tegevjuht
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust MTÜ Eesti Naabrivalve 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

• raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Naabrivalve finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

• MTÜ Eesti Naabrivalve on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

 

Tarmo Vaik- juhatuse liige

Lauri Tabur- juhatuse liige

Madis Melzar - juhatuse liige

Indrek Randma - juhatuse liige
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 239 109 460 889 2

Nõuded ja ettemaksed 0 50 400 3

Kokku käibevara 239 109 511 289  

Kokku varad 239 109 511 289  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 183 923 155 585 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 143 117 220 924 6

Kokku lühiajalised kohustused 327 040 376 509  

Kokku kohustused 327 040 376 509  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 134 780 253 672  

Aruandeaasta tulem -222 711 -118 892  

Kokku netovara -87 931 134 780  

Kokku kohustused ja netovara 239 109 511 289  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2009 2008 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 40 905 27 550 8

Annetused ja toetused 1 113 582 1 788 899 9

Muud tulud 1 200 35 008 10

Kokku tulud 1 155 687 1 851 457  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -723 012 -732 131 7

Mitmesugused tegevuskulud -276 668 -372 872 11

Tööjõukulud -381 805 -879 243 12

Muud kulud -2 054   

Kokku kulud -1 383 539 -1 984 246  

    

Kokku põhitegevuse tulem -227 852 -132 789  

Finantstulud ja -kulud 5 141 13 897  

Aruandeaasta tulem -222 711 -118 892  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2009 2008

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -227 852 -132 789

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 50 400 -3 121

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 28 338 191 683

Laekunud intressid 5 201 13 897

Makstud intressid -60  
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-77 807  

Kokku rahavood põhitegevusest -221 780 69 670

 

Kokku rahavood -221 780 69 670

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 460 889 391 219

Raha ja raha ekvivalentide muutus -221 780 69 670

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 239 109 460 889
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2007 253 672 253 672

Aruandeaasta tulem -118 892 -118 892

31.12.2008 134 780 134 780

   

Aruandeaasta tulem -222 711 -222 711

31.12.2009 -87 931 -87 931
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Naabrivalve 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Vara ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse

järgmisel majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates

bilansipäevast. Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena.

Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud

tulemiaruande skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja pankade

rahaturufondide osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete ja muude ostjate vastu on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud,

arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse

aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem, kui üks aasta ja mille maksumus ületab  30 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse

arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest

väljaminekutest. Vara, mille maksumus ei ületa 30 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel

kuludesse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumit arvestatakse lineaarselt

lähtudes vara kasulikust tööeast. Inventari amortiseeritakse 40% aastas.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi toetusi ja sihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja

tasud on mõeldud. 

Varade sihtfinantseerimise korral kasutatakse brutomeetodit – sihtotstarbeliste toetuste arvel soetatud vara võetakse bilansis

arvele soetusmaksumuses ning varade soetamise toetuseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena. Soetatud vara amortiseeritakse

kulusse ning kohustus tulusse vara kasuliku eluea jooksul.

Saadud, kuid bilansipäevaks veel tuludes kajastamata sihtotstarbelised toetused  näidatakse bilansis kohustusena real „Tulevaste perioodide

tulu sihtotstarbelistest toetustest“. Kohustus on liigitatud pika- ja lühiajaliseks.
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Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008

Sularaha kassas 797 1 827

Arvelduskontod 238 312 459 062

Kokku raha 239 109 460 889

 
 
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008

Muud nõuded 0 1 754

Laekumata sihtfinantseerimine 0 13 988

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 0 34 658

Kokku Nõuded ja ettemaksed 0 50 400

2009.aastal on laekunud Swedbanki intressid summas 1754 krooni.

Avatud Eesti fondilt on laekunud 13 988 krooni.

Tulevaste perioodide kulud on aruandeperioodil kantud KÜSK projekti kuludesse.

 
 
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008

 Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 40 863 29 546

Sotsiaalmaks 79 331 53 541

Kohustuslik kogumispension 836 2 974

Töötuskindlustusmaksed 9 596 1 464

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 054  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 132 680 87 525

 
 
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2009 31.12.2008 Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 930 18 083  

Võlad töövõtjatele 46 313 49 977  

Maksuvõlad 132 680 87 525 5

Kokku võlad ja ettemaksed 183 923 155 585  
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod

 31.12.2008 Saadud Tagastatud Tulu/

Amortisatsioon
31.12.2009

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikeühenduste Sihtkapital 220 924 514 017 -16 109 -681 623 37 209

Avatud Eesti Fond 0 128 880  -22 972 105 908

Avatud Eesti Fond VÜF  18 417  -18 417  
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 220 924 661 314 -16 109 -723 012 143 117

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
220 924 661 314 -16 109 -723 012 143 117

 

 31.12.2007 Saadud Tagastatud Tulu/

Amortisatsioon
31.12.2008

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikeühenduste Sihtkapital  220 924   220 924

Tallinna LV  608 603  -608 603  
OSCE toetus  29 540  -29 540  
Avatud Eesti Fond VÜF  93 988  -93 988  
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  953 055  -732 131 220 924

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused  953 055  -732 131 220 924

 
 
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 2009

Hooldustööd 3 465

Transpordikulud 24 822

Üür ja rent 2 100

Mitmesugused bürookulud 66 421

Lähetuskulud 18 417

Koolituskulud 19 600

Tööjõukulud 535 207

Üritused 1 965

Trükised, plakatid 51 015

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
723 012

 

Sihtotstarbeliselt on finantseeritud järgmisi projekte: 

 

1. Kodanikeühenduste Sihtkapitali poolt finantseeritud projekt Eesti Naabrivalve arendamiseks summas 681 623 krooni. 

2. Avatud Eesti Fondi stipendium ühingu tegevuse toetamiseks ja arendamiseks summas 

22 972 krooni.
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3. Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondi poolt finantseeritud koolitusreis Inglismaale summas 16 109 krooni. 

 

2 esimesena nimetatud projekti jätkuvad ka 2010.aastal. 

Kõiki projekte on Eesti Naabrivalve ühing kaasfinantseerinud muude toetuste ja omavahendite arvelt. Nimetatud kulud on kajastatud

tulemiaruandes kulude koosseisus. 

 

 
 
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 2009 2008

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 40 905 27 550

Kokku liikmetelt saadud tasud 40 905 27 550

 
 
Lisa 9 Annetused ja toetused
(kroonides)

 2009 2008 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 723 012 564 378 5

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 25 000 100 000  

Kohaliku omavalitsuse tegevustoetus 365 570 774 521  
Valitsuse tegevustoetus 0 350 000  
Kokku annetused ja toetused 1 113 582 1 788 899  

Kohalike omavalitsuste tegevustoetus laekus 2009.aastal järgmistelt:

Tallinna Linnavalitsus 144 960 (sealhulgas laekunud toetus 2008.aasta eest 31 600.-)

Saku Vallavalitsus 30 000

Kuusalu Vallavalitsus 5 610

Viljandi Linnavalitsus 60 000

Harku Vallavalitsus 35 000

Rae Vallavalitsus 35 000

Saue Vallavalitsus 35 000

Viimsi Kodanikukaitse fond 20 000

Kokku: 365 570

Lisaks on laekunud ERGO Kindlustuselt 25 000 krooni ühingu tegevuse toetuseks.
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Lisa 10 Muud tulud
(kroonides)

 2009 2008

Teulevaste perioodide tulu (KÜSK projekti tulu)  34 658

Koolitusteenus 1 200 350

Kokku muud tulud 1 200 35 008

 
 
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 2009 2008

Üür ja rent 11 063 12 725

Mitmesugused bürookulud 74 069 96 878

Lähetuskulud 2 000 53 717

Koolituskulud 25 811 16 385

Autorendi kulud 38 713 50 448

Hoolduskulud 21 023 23 327

Transpordikulud 46 260 56 567

Reklaamikulud 6 577 24 019

Ürituste korralduskulud 19 262  
Plakatid, voldikud 25 898  
Muud 5 992 38 806

Kokku mitmesugused tegevuskulud 276 668 372 872

 
 
Lisa 12 Tööjõukulud
(kroonides)

 2009 2008

Palgakulu 283 583 659 598

Sotsiaalmaksud 98 222 219 645

Kokku tööjõukulud 381 805 879 243

Eesti Naabrivalve ühingus töötas aruandeperioodil põhikohaga 2 töötajat. Võlaõiguslike lepingute alusel oli ühingus 2009.aastal 8 töötajat.

Kogu Eesti Naabrivalve ühingu palgakulu oli 2009.aastal 917 012 krooni. Sellest 535 207 krooni on aruandes kajastatud

sihtotstarbelisena Kodanikeühiskonna Sihtkapitali poolt finantseeritud projekti kulude koosseisus.

Juhatuse liikmetele ei ole aruandeperioodil tasusid makstud.

 
 
Lisa 13 Seotud osapooled
(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 
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Lisa 14 Kasutusrent
(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik
 

 2009

Kasutusrendikulu 16 698

Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest

rendilepingutest

 

 31.12.2009

12 kuu jooksul 32 345

1-5 aasta jooksul 113 209

2009.aastal sõlmiti kasutusrendi leping 01117978 L Swedbank Liising AS-iga. (02.06.2009.a.)

Lepingu tähtaeg on 15.06.2014. Intressimäär aastas euro 6 kuu euribor + 4,9%.

Liisingumaksed on kajastatud koos intressimaksetega.
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