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2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2017/2018 majandusaasta aruande juurde
Eesti Saarte Kogu (ESK) on Eesti saarte endiste ja praeguste kogukondade esindajate vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad 19 saarlaskonna
esindajad: Abruka, Aegna, Hiiumaa, Kassari, Kesselaid, Kihnu, Kõinastu, Manõja, Muhu, Naissaar, Osmussaar, Pakrid, Piirissaar, Prangli,
Ruhnu, Saaremaa, Vahase, Vilsandi ja Vormsi. ESK on oma eesmärkides ja tegevustes üleriiklik esindus- ja huvikaitseorganisatsioon saarte
elanikele ja vabaühendustele. Ühenduses on põhieesmärgiks aidata kaasa saartel elu ja arengu järjepidevusele ning kestlikkusele. Selleks
teadvustatakse ja avalikustatakse saareliste kogukondade arengut takistavad tegurid ning probleemid. Analüüsitakse võimalikke lahendusi ja
esitatakse ettepanekud otsustustasanditele. ESK aitab kaasa vajalike arengueelduste loomisele saarte elanikele ja kogukondadele.
ESK liikmeskonnas on kokku 56 liiget: füüsilised isikud, MTÜd saartel ja saartega seotud omavalitsused määratud esindajate kaudu. ESK
kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu. ESKs peetakse oluliseks ja toetatakse väikesaarel elanike üldkogu moodustamist ja
selle toimimist demokraatlikel alustel.
ESK tegevusse kaasatakse kaastöönõukogu kaudu asjatundjaid, kes nõustavad lahenduste leidmiseks konkreetsete küsimuste ja probleemide
korral.
Tegevused 2017/2018 (ESK tegevuse aruandeaasta kestus on põhikirja järgi 1. aprill–31. märts)
- ESK üldkogu läbiviimine Naissaarel 1.-2.juunil 2017. Toimus arenguseminar saarte turvalisuse ja maastikuhoolduse teemal. Arutati aktuaalseid
saarte transpordi küsimusi ja haldusreformist tulenevaid muutusi. Kinnitati majandusaasta aruanne ning tegevuskava järgmiseks aastaks.
Saadeti välja teemakohane märgukiri Veeteede Ametile ja Piirissaare vallale. Meediale ja avalikkusele saadeti välja ülevaatlik pressiteade. ESK
üldkogu 2018 otsustati läbi viia Piirissaarel.
- Toimusid kohtumised Riigikogu saarte toetusrühma saadikutega, arutusel oli: 1) koostöö ja kaasamise parandamine Riigikogu liikmetega ja
fraktsioonidega; 2) ESK suutlikkuse parandamine rahvusvahelises suhtluses ja koostöövõimalused EL saarte organisatsioonidega, eelkõige
Euroopa Väikesaarte Võrgustikuga (ESIN) ning Eesti saadikutega Euroopa Parlamendis.
- Osaleti ESIN võrgustiku (www.europeansmallislands.com) internetikoosolekutel ja täiendati ESINi andmebaasi Eesti saarestiku osas.
- Osaleti aktiivselt VsaarS muutmise eelnõu 254SE protsessis. Korduvalt esitati ESK seisukohad, sh avalik pöördumine Riigikogule ja
peaministrile ettepanekuga lisada Aegna, Naissaare ja Väike-Pakri asustatud väikesaarte nimistusse.
- ESK poolt esitati ettepanekuid seaduseelnõudesse (looduskaitseseaduse, metsaseaduse, VSaarS, transpordiseaduse muutmise eelnõu) ja
teistesse õigusaktidesse, mis puudutasid elu- ja majandamistingimusi väikesaartel).
- ESK eestseisuse esimees on kaasatud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala nõukogu töösse keskkonnalase koostöö
süvendamiseks.
- Seoses haldusreformiga kavandatakse muudatusi koostöövormides nende omavalitsustega, mille haldusalas on saared. Eesmärk on leida
uute omavalitsustega ühine huvi; varasemad partnerluslepped ametiasutustega on vaja kaasajastada.
- ESK oli esindatud väikesaarte valitsuskomisjoni töös; suurem osa problemaatikast oli seotud olukorraga Piirissaarel (tulekahjud, probleemid
kalapüügil, haldussuutlikkus, kogukonnasisesed pinged).
- Koostöös rahandusministeeriumiga toimus tähtpäevaseminar ESK 25. tegevusaasta tähistamiseks Muhu saarel 02.12.2017.
- ESK-l on olemas aktuaalne tegevusstrateegia aastani 2020. See on eeldus ühenduse järjepideva tegevuse korraldamiseks.
- Sellel tegevusaastal tegutsesid aktiivselt ESK energeetika töögrupp (juht energeetikaekspert Ülo Kask) ja seadusandluse töögrupp (juht Mark
Soosaar). Kavas on aktiveerida ka saarte pärimuskultuuri ja hariduse teematöögrupp.
- Energeetika töögrupiga koostöös toimus arutelu ja ettevalmistus ESK kaasamiseks koostööprojekti YENESIS (Üleeuroopaline noorte
tööhõivevõrgustik jätkusuutliku energiamajanduse arenemiseks saartel). Projekti fookuses on töötud haritud noored saartel ja rohelise
majanduse edenemisega tekkivad töökohad (rohetöökohad).
- ESK algatusel toimus mitmeid raadio- ja TV-saateid saarte teemadel; trükimeedias ilmus artikleid olukorrast väikesaartel. Kanal-2 kajastas
väikesaartel toimuvat pikema saatetsükliga. Selles olid päevakorras mitmed üldist huvi pakkuvad teemad transpordis, looduskasutuses ja
sotsiaalvaldkonnas.
ESK finantssuutlikkus
ESK tegutseb liikmemaksude, projektitoetuste, annetuste ja sündmuste osalustasude toel. Ühissündmuste (üldkogu, seminarid, koosolekud)
läbiviimist toetasid eelkõige Hiiu, Saare, Lääne maavalitsused ja ka enamik saartega omavalitsusi.
Rahaliste vahendite mittepiisavus on oluliseks piduriks ESK tegevuskava elluviimisel. Seetõttu tuleb juhatusel ja ESK liikmetel leida võimalusi
ühenduse rahastuse suurendamiseks. ESK esitas toetus-taotluse riigikogu fraktsioonidele 2017.a lõpus, 2018.a riigieelarve vahenditest toetati
ESKd tegevustoetusega 5000 eurot. Toetus on suunatud ESK suutlikkuse paranemisele rahvusvahelises koostöös ja noorte kaasamisele.
ESK osalemiseks ESIN-i töös, st liikmemaksu tasumiseks eraldas rahandusministeerium toetusena 250 eurot.
Rahastamist ei saanud koostöös TTÜga esitatud projektid “Elektri kvaliteet Eesti väikesaartel“ ning „Elektri kvaliteet ja elektrivarustuse
arenguvariandid väikesaarel Pranglil“.
Kokkuvõtvalt saab esile tuua, et saarelised kogukonnad suudavad areneda kui kogukonnad, omavalitsused ja riigi ametkonnad teevad sisulist
koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Koostanud Leo Filippov, ESK eestseisuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.03.2018

31.03.2017

Raha

9 639

4 467

Kokku käibevarad

9 639

4 467

9 639

4 467

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

5 000

0

Kokku lühiajalised kohustised

5 000

0

5 000

0

4 467

4 398

172

69

4 639

4 467

9 639

4 467

Varad
Käibevarad

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)

01.04.2017 31.03.2018

01.04.2016 31.03.2017

Liikmetelt saadud tasud

1 310

1 110

Annetused ja toetused

1 800

5 250

850

762

3 960

7 122

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-1 478

-5 596

Mitmesugused tegevuskulud

-2 310

-1 457

Kokku kulud

-3 788

-7 053

Põhitegevuse tulem

172

69

Aruandeaasta tulem

172

69

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.04.2017 31.03.2018

01.04.2016 31.03.2017

Liikmetelt laekunud tasud

1 310

1 110

Laekunud annetused ja toetused

7 650

762

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-2 784

-4 358

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-1 004

-1 458

0

250

5 172

-3 694

Kokku rahavood

5 172

-3 694

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 467

8 161

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 172

-3 694

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 639

4 467

Rahavood põhitegevusest

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.03.2016
Aruandeaasta tulem
31.03.2017
Aruandeaasta tulem
31.03.2018

4 398

4 398

69

69

4 467

4 467

172

172

4 639

4 639
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Saarte Kogu majandusaasta kestab 1. aprillist kuni 31. märtsini, aastaaruande arvestusperiood on 1.04.2017–31.03.2018.
Eesti Saarte Kogu 2017/2018 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Eesti
hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, selle põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne
soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Raha
Bilansireal Raha käsitletakse arvelduskontode (2) jääke SEB pangas ning sularaha jääki kassas. Rahavoogude aruandes
kajastatakse põhitegevuse rahavoogusid otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise
päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on
mõeldud. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi
ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real "annetused ja toetused".
Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, kui toetus on laekunud või praktiliselt kindel (sissenõutav).
Tulud
ESK tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Liikmemaksud kajastatakse
tuluna hetkel, kui nende laekumine on praktiliselt kindel, võttes arvesse perioodi, mille eest liikmemaks on tasutud.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Seotud osapooled
Seotud osapooltena kajastatakse aruandes Eesti Saarte Kogu eestseisuse (juhatuse) liikmeid, eespool nimetatud isikute lähedasi
pereliikmeid ning nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid juriidilisi isikuid.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.03.2016

Saadud

Tulu

31.03.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
toetused (RE, Rah.min jm)

5 232

6 012

-5 846

5 398

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 232

6 012

-5 846

5 398

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

5 232

6 012

-5 846

5 398
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31.03.2017

Saadud

Tulu

31.03.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
toetused (RE, Rah.min jm)

5 398

2 650

-1 478

6 570

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 398

2 650

-1 478

6 570

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

5 398

2 650

-1 478

6 570

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

01.04.2017 31.03.2018

01.04.2016 31.03.2017

1 310

1 110

1 310

1 110

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Omavalitsused (Noarootsi, Lääne-Saare, Muhu, Piirissaare, Viimsi, Kihelkonna, Vormsi vallad) 1030 €; MTÜd 180 € (Saaremaa Kodukant,
Manõja Kultuuriselts, Jätkusuutlik Aegna, Pakri Saarte Kogukond, Pakri Rootsi Kogukond); füüsilised isikud 100 € (Vohu, Eelma, Lauk, Filippov,
Varblane, Raadik-Cottrell, Prei, Aasma, Kullapere)

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohususlasel töötajaid ei ole; aruandeaastal juhtimistasusid makstud ei ole.

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.03.2018

31.03.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv

37

36

Juriidilisest isikust liikmete arv

18

21

ESK ei ole eestseisuse liikmetele (juhtkonnale) arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2018
Eesti Saarte Kogu (registrikood: 80058628) 01.04.2017 - 31.03.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LEO FILIPPOV

Juhatuse liige

23.03.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56639222

E-posti aadress

marinst@si.edu.ee

Veebilehe aadress

www.saared.ee

