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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Kodanikuühendusse Avalikult Rail Balticust (ARB) kuuluvad kodanikud, kes esindavad kogukondi Harjumaal,
Raplamaal ning Pärnumaal ja ka mujalt Eestist.

 

ARB kutsuti ellu järgnevate eesmärkidega:

· Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga.

· Raudtee paikneb elukeskkonda kõige vähem kahjustavas asukohas.

· Raudtee planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel on arvestatud regionaalhuvidega.

· Raudtee planeerimine on teaduspõhine, kogukondi sisuliselt kaasav, aus ja läbipaistev.

· Raudtee rajamise ja kasutamisega tekkivad kahjud kompenseeritakse õiglaselt.

 

Lähtudes ülaltoodud viiest eesmärgist on olnud ARB eesmärk teavitada avalikkust planeerimisprotsessi erinevatest
tahkudest, juhtides otsustajate tähelepanu aspektidele, mis teenivad kodanike huve või on üldises protsessikäsitluses
jäänud tahaplaanile (sisulise alusuuringu puudumine, trassivaliku kriteeriumis ja planeerimispõhimõtted,
kompensatsioonid). Eesmärgi saavutamiseks on ARB 2016 aasta jooksul kaasanud valdkonna tippe ning professionaale
korraldatud pressikonverentsidele, mis on jõudnud läbi telemeedia laiema avalikkuseni. Samuti on välja saadetud
pressiteateid, tegeletud järjekindlalt sotsiaalmeedias teavitamisega.
 

Siiani on toimunud töö 100% vabatahtlikkuse põhjal ning rahastus erinevatele tegevustele on tulnud eraisikutelt.

 

ARB liikmete ja toetajate hulgas ei ole juhatusele teaaolevalt isikuid, kelle isiklikes majandushuvides oleks Eesti ja
Euroopa vahel raudteeühenduse puudumine. Toetajate hulgas ei ole juhatusele teadaolevalt autovedajaid
ettevõtteid/isikuid.

 

2016 aastal sündis ARBst sõltumatult avaliku elu tegelaste poolt algatatud ühispöördumine nn "101 kiri". Riigikogus
toimus Rail Balticu teema käsitlemine olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Riigikogu aruteluga samal päeval ilmus
koostöös MTÜ-ga ARB ajaleht "Avalik Eesti" (väljaandja Maarja Lõhmus). Ajalehe finantseerimine toimus MTÜ
ARB kaudu vabatahtlike annetuste kogumise teel. Vastav kulu on kajastatud 2016 aasta kuludes, kuid suur osa annetusi
laekus 2017 aasta jaauari esimestel päevadel.
 

Juhatuse poolt koostatud 2016.a. raamatupidamise aastaaruandes on arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Käesoleva aastaaruande kiitis heaks MTÜ ARB juhatus 26. juuil 2016.
Majandusaasta aruande lõplik heakskiitmine toimub üldkoosolekul.
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 529 684

Kokku käibevarad 1 529 684

Kokku varad 1 529 684

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 3 027 190

Kokku lühiajalised kohustised 3 027 190

Kokku kohustised 3 027 190

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 494 305

Aruandeaasta tulem -1 992 189

Kokku netovara -1 498 494

Kokku kohustised ja netovara 1 529 684
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 125 330

Annetused ja toetused 2 450 540

Kokku tulud 2 575 870

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -4 567 -681

Kokku kulud -4 567 -681

Põhitegevuse tulem -1 992 189

Aruandeaasta tulem -1 992 189
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 992 189

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 439 0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 0 161

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 398 0

Kokku rahavood põhitegevusest 845 350

Kokku rahavood 845 350

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 684 334

Raha ja raha ekvivalentide muutus 845 350

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 529 684
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 305 305

Aruandeaasta tulem 189 189

31.12.2015 494 494

Aruandeaasta tulem -1 992 -1 992

31.12.2016 -1 498 -1 498
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing ARB on koostanud 2016.a raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea

raamatupidamistava arvestuspõhimõtete kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana käsitletakse rahavoogude aruandes pangakonto saldosid. Sularahas MTÜ ARB ei arveldanud 2016 aastal. 

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

ARB arvestusvaluuta ja aruandlusvaluuta on euro (EUR), aruande arvnäitajad on esitatud täissummades.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat

informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 500 euro ühiku kohta või kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne

põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ja mida on vähendatud akumuleeritud kulumi võrra. Materiaalset põhivara amortiseeritakse

lineaarsel meetodil. Rahastaja nõudel võetakse põhivara bilansis arvele ka väiksemas väärtuses. Juhul kui bilansipäeval selgub, et vara kaetav

väärtus on langenud alla bilansilise jääkväärtuse, hinnatakse põhivara alla kaetava väärtuseni, milleks on kõrgem alljärgnevatest: 

- kasutusväärtus

- vara kasutamisest ja kasutamisjärgsest müügist saadaolevate rahavoogude nüüdisväärtus;

- neto-müügihind

-  turuhind miinus müügiga seotud kulud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Võlad hankijatele ja mitmesugused võlad kajastatakse soetusmaksumuses. 

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

ARB juhatuse liikmed ei saa tasusid.
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Bilansijärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi

kuupäeva 31.12.16  ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

SEB pangakonto 1 529 684

Kokku raha 1 529 684

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Ostjate tasumata nõuded puuduvad bilansipäeva seisuga.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

MTÜ-l ARB puudub bilansipäeva seisuga põhivara.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 027 3 027

Kokku võlad ja ettemaksed 3 027 3 027

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 190 190

Kokku võlad ja ettemaksed 190 190

Antud bilansireal kajastuvad võlgnevused tarnijatele aruandeperioodil saadud teenuste eest summas 3027 EUR.



10

MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 125 330

Kokku liikmetelt saadud tasud 125 330

2016 a. liikmemaksud on makstud kokku summas €125.

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 2 450 540

Kokku annetused ja toetused 2 450 540

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 2 450 540

Kokku annetused ja toetused 2 450 540

Annetused ja toetused on 2016 aastal laekunud summas €2450, mis on laekunud eraisikutelt.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 27 217

Uurimis- ja arengukulud 4 527 0

Koolituskulud 0 100

Sideteenus, kodulehekülg 0 361

Muud 13 3

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 567 681

Ruumide rent 27€

Uurimus- ja arengukulud 4527€

Muud 13€

Kokku summas 4568 €
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MITTETULUNDUSÜHING ARB 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Siiani on toimunud kogu töö 100% vabatahtlikkuse põhjal ning rahastus erinevatele tegevustele on tulnud isiklikust initsiatiivist.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 24 21

ARB juhatuse liikmed ei saa tasusid.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

MITTETULUNDUSÜHING ARB (registrikood: 80365715) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTI KAUPONEN Juhatuse liige 30.06.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata infoalane tegevus 63991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress toimkond@avalikultrailbalticust.ee


