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Päästame Eesti Metsad MTÜ loodi veebruaris 2020 eelkõige eesmärgiga korraldada 

rahvusvahelisel metsade päeval, 21. märtsil, metsameeleavaldus Tallinnas. 

Koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu toimus 21.03. meeleavaldus virtuaalselt. 

Enne 21.03. sai valmis Eesti Metsa Manifest, mis võttis kokku väärtused, mille eest sooviti 

21.03. seista. Manifesti toetas mitukümmend muud keskkonnaühendust. 

 

16.08. korraldati edasi lükkunud Metsameeleavaldus füüsiliselt, aga üle kogu Eesti 

hajutatuna. 

Inimesed avaldasid meelt enam kui 25-s punktis, esindatud olid kõik maakonnad, kokku oli 

üle 1000 osavõtja. Metsameeleavaldus oli kõige olulisem Päästame Eesti Metsad MTÜ 

korraldatud sündmus 2020. aastal. 

Alates sellest meeleavaldusest kuni 2021. aasta veebruarini koguti allkirju 

Metsapetitsioonile. 

Kokku tuli toetus enam kui 5500-lt eraisikult ja enam kui 50-lt organisatsioonilt. 

 

MTÜ tegeles samuti metsakaitse alase teavitustegevusega, kasutades selleks peamiselt 

sotsiaalmeediat. 

MTÜ tegi kogu tegevusaasta jooksul tihedat koostööd teiste keskkonnaühenduste, teadlaste 

ja ekspertidega. 

 

MTÜ esindajad kohtusid 2020. aasta sügisel ka tollase peaministri hr Jüri Ratasega, et anda 

talle üle Metsapetitsioon koos selleks ajaks kogunenud toetajate arvu ja organisatsioonide 

nimedega. 

Sügis-talvel toimusid mõned füüsilised ja mõned virtuaalsed kohtumised nii Riigikogus 

esindatud kui ka Riigikogu väliste erakondade esindajatega. 

 

MTÜ liikmed korraldavad oma vabatahtlikku tööd peamiselt erinevate sidevahendite ja 

suhtluskeskkondade kaudu, koosolekud toimuvad peamiselt Zoomis. Vähemalt kord 

kvartalis toimuvad ka füüsilised kokkusaamised. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 27.02.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 178 0

Kokku käibevarad 178 0

Kokku varad 178 0

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Aruandeaasta tulem 178 0

Kokku netovara 178 0

Kokku kohustised ja netovara 178 0
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 27.02.2020 -

31.12.2020

27.02.2020 -

27.02.2020

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 100 0 2

Muud tulud 1 681 0 3

Kokku tulud 1 781 0  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -1 603 0 4

Kokku kulud -1 603 0  

Põhitegevuse tulem 178 0  

Aruandeaasta tulem 178 0  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 27.02.2020 -

31.12.2020

27.02.2020 -

27.02.2020

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 100 0 2

Laekunud annetused ja toetused 1 681 0 3

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 603 0  

Kokku rahavood põhitegevusest 178 0  

Kokku rahavood 178 0  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 178 0  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 178 0  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

27.02.2020 0 0

27.02.2020 0 0

Korrigeeritud saldo

27.02.2020
0 0

Aruandeaasta tulem 178 178

31.12.2020 178 178



8

Päästame Eesti Metsad MTÜ 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing on raamatupidamiskohustuslane vastavalt raamatupidamise seaduse §2. Aruannete koostamise, kinnitamise

ja auditeerimise protseduure

reguleerivad lisaks raamatupidamise seadusele ka mittetulundusühingute seadus, sihtasutuste seadus ning muud vastavat

tegevusala reguleerivad õigusaktid.

Vara on raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav ressurss (asi või õigus),mis:

(a) on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel; ja

(b) tõenäoliselt osaleb tulevikus mittetulundusühingle seatud eesmärkide täitmisel.

Kohustus on raamatupidamiskohustuslasel lasuv võlg,

(a) mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel; ja

(b) millest vabanemine nõuab eeldatavasti tulevikus ressurssidest loobumist.

Netovara on mittetulundusühingu varade ja kohustuste vahe bilansipäeva seisuga.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.

Annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja

kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse

projekti finantseerimisega (näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks ja

kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende

väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse

Tulud

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on

praktiliselt kindel.

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille

kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 27.02.2020 -

31.12.2020

27.02.2020 -

27.02.2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 100 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 100 0
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Lisa 3 Muud tulud
(eurodes)

 27.02.2020 -

31.12.2020

27.02.2020 -

27.02.2020

Tulu annetustest 1 681 0

Kokku muud tulud 1 681 0

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 27.02.2020 -

31.12.2020

27.02.2020 -

27.02.2020

Reklaam 1 470 0

Kantseleikulud 92 0

Pangateenused 41 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 603 0

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 27.02.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 7 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

Päästame Eesti Metsad MTÜ (registrikood: 80577966) 27.02.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIINA STEINBERG Juhatuse liige 28.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5160146

E-posti aadress steinbergliina@gmail.com

Veebilehe aadress www.savetheforest.ee


