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Eesti Metsaühistu liikmed: 

Eesti Metsaühistus on seisuga 31.12.2018  oli liikmete arv 360 ( 342 eraisikut ja 18 juriidilist 

isikut). 31.12.2019 oli liikmeid 356 (338 eraisikut ja 18 juriidilist isikut).  

Eesti Metsaühistu poolt korraldatud rühmanõustamised: 

2019 aastal on korraldatud alljärgnevad rühmanõustamised: 

- 08.11.2019 – Teeme metsa rahaks. Lektor Jaan Velström  

- 28.12. 2019 – Harvendusraie giljotiiniga looduslikult uuenenud puistus. Lektor Alo 

Kiisholts. 

- 28.12. 2019 - Metsataimede kasvatus. Lektor Tõnu Türk 

- 29.12. 2019 – Seemnete varumine Lektor Toomas Vaha. 

- 19 oktooberil  2019  – Kaheksadad Muuksi  pärandi õppe – ja talgupäev. Lektorid Jaan 

Velström. Sündmust korraldavad  koostöös  Keskkonnaameti, Soomepoiste 

Pärimusühingu ja Muinsuskaitseametiga . Hõimupäevade raames. Tegu on 

sündmusega kuhu on ühistuliikmed oodatud oma pereliikmetega ja kus lastele on 

eraldi tegevused. 

 Aktiivselt on ühistu tegevustes osalenud ka lapsed. Traditsiooniliselt tänab lapsi aktiivse 

tegevuse eest  Jõuluvana Tallinna Jõuluturul  andes neile üle ka väikese kingituse. 

 

Toetuste taotlemine: 

Erametsaomanikele antakse regulaarset  metsanduslikku nõuannet. 

Siseriiklikest toetustest on ühistu liikmetele taotletud toetust metsamajanduskava 

koostamiseks  taotlusvoorus  ja metsauuendamise  taotlusvoorus. 

Euroopa liidu toetuste taotlust taotleti metsaühistu liikmetele ühes taotlusvoorus.  

  

Eesti Metsaühistu liikmetele suunatud tegevused: 

Eesti Metsaühistu  põhieesmärgiks on oma liikmetele reaalsete metsanduslike tegevuste  

terviklahenduste pakkumine, mis koosnevad: 

- Metsanduslikust nõuandest 

- Metsakaitselistest tegevustest 

- Erinevatest raietöödest ( kultuurihooldus, valgustusraie, harvendusraie ja lageraied) 

- Metsauuendustöödest ( maapinna mineraliseerimine peale raietööd, metsaistutus) 

- Metsaparandustööd ( metsakraavide taastamine) 

Oma tegevuse paremaks elluviimiseks ja arvestuse pidamiseks on kasutusele võetud 

metsanduslik programm  - Metsahaldus. 

Metsahaldusesse on sisestatud kõik metsaühistu liikmed ja nende metsakinnistud. 

Programmis olevad andmed kajastavad reaalset hetkeolukorda metsaomanike metsakinnistutel 

ja võimaldab planeerida reaalseid metsanduslikke tegevusi. 

Tegevused metsaühistu liikmete metsakinnistutel : 

Eesti Metsaühistu juhatus on leidnud usaldusväärse koostööpartneri kes teostab raied 

metsaomanike metsakinnistutel arvestades metsakinnistu eripära ja metsaomanike soovidega. 

Samuti võimaldab kindla koostööpartneri kasutamine teenida metsaomanikul suuremat tulu 

metsamajandamisel ( väiksem ülestöötamiskulu ja suurem müügitulu). 

Metsaomanikul  on võimalik tellida ka peale raieid tehtavaid töid: 
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1. Maapinna mineraliseerimine 

2. Istutus 

3. Metsakultuuri hooldustööd 

4. Harvendusraie 

 

Juhatuse tegevus: 

Juhatus ei saa oma töö eest töötasu. 

 2019 aastal oli Eesti Metsaühistu juhatus üheliikmeline, Rünno Viir.   

Endine juhatuse Peep Põntson on vaidlustanud 06.07.2018 toimunud üldkoosoleku 

maakohtus. Maakohus on oma otsuses leidnud, et 06.07.2018 toimunud üldkoosolek toimus 

õiguspäraselt. Peep Põntson on vaidlustaud maakohtu otsuse. 

Peep Põntsoni suhtes on algatatud  kriminaalasi kahtlustusega  alljärgnevate dokumentide 

võltsimise asjus: 

 Metsaekspert OÜ (esindaja Peep Põntson ) ja  Eesti Metsaühistu MTÜ ( esindaja Peep 
Põntson ) 20.05.2011 sõlmitud koostööleping. 

1. Arve 151207 (koostatud 18.12.2015) summas 6326,17 EUR  

2. Arve 151209 (koostatud 18.12.2015) summas 7462,80 EUR  

3. Arve 151208 (koostatud 18.12.2015) summas 5034,97 EUR  

4. Arve 151210 (koostatud 18.12.2015) summas 24 921,00 EUR  

5. Leppetrahvi nõue ja teade 20.05.2011 sõlmitud koostöölepingu ülesütlemise kohta  

( koostatud 16.12.2015) summas 5000,00 EUR  

20.05.2011 sõlmitud koostöölepingu raames nõuded Eesti Metsaühistu vastu 

summas 48744,94 EUR 

 Kesk – Eesti Metsaomanikud MTÜ (esindaja Peep Põntson) ja  Eesti Metsaühistu 

MTÜ ( esindaja Peep Põntson) 20.05.2011 sõlmitud koostööleping  

1. Arve 1  ( koostatud 18.12.2015) summas 15836,90 EUR 

2. Arve2 ( koostatud 18.12.2015) summas 961,92 EUR  

3. Leppetrahvi nõue ja teade 20.05.2011 sõlmitud koostöölepingu ülesütlemise kohta  

( koostatud 16.12.2015) summas 5000,00 EUR  

20.05.2011 sõlmitud koostöölepingu raames nõuded Eesti Metsaühistu vastu 

summas 21798,82 EUR 

 Kesk – Eesti Metsaomanikud MTÜ (esindaja Peep Põntson) ja  Eesti Metsaühistu 

MTÜ ( esindaja Peep Põntson) 21.03.2013 sõlmitud sponsorleping  

Rahalise kohustuse suurus 6500,00 EUR 

 

Kokku on kolmest dokumendist ( võltsimiskahtlustusega) tulenev nõuete summa 

77043,76 EUR. 

Kuna arvete esitamiseks ei olnud alust ja Peep Põntson on need kolm dokumenti  sõlminud 

endaga seotud ettevõtetega ( samas sellist õigust Eesti Metsaühistu üldkoosolek talle andnud 

ei ole) siis Eesti Metsaühistu juhatus vastuses Peep Põntsonile andis teda, et nimetatud 

dokumendid ei ole aksepteeritavad . 

06.07.2018 toimunud Eesti Metsaühistu üldkoosolekul oli päevakorrapunktina päevakorras 

alljärgnev: 
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Eesti Metsaühistu juhatuse liikme Peep Põntsoni poolt iseendaga või endaga seotud 

ettevõtetega sõlmitud rahaliste lepingute heakskiitmine või tühiseks tunnistamine; 

Otsustati : Tunnistada tühiseks Eesti Metsaühistu juhatuse liikme Peep Põntsoni 

iseendaga või endaga seotud ettevõtetega sõlmitud rahalised lepingud. 

(koostöölepingud ja sponsorleping) vastavalt MTÜS § 19 lg 1 p-le 4 ja MTÜ Eesti 

Metsaühistu Põhikirja p-le 4.3 

Eespool nimetatud nõuded summas 77043,76 on Eesti Metsaühistu raamatupidamises arvele 

võtmata ja seega ka majandusaasta aruandes ei kajastu. 

 

Rünno Viir 

Eesti Metsaühistu juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 16 401 9 358

Nõuded ja ettemaksed 6 985 7 257

Varud 0 714

Kokku käibevarad 23 386 17 329

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 15 181 711

Kokku põhivarad 15 181 711

Kokku varad 38 567 18 040

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 21 554 14 861

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 296

Kokku lühiajalised kohustised 21 554 15 157

Pikaajalised kohustised   

Laenukohustised 16 465 0

Kokku pikaajalised kohustised 16 465 0

Kokku kohustised 38 019 15 157

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 883 -4 774

Aruandeaasta tulem -2 335 7 657

Kokku netovara 548 2 883

Kokku kohustised ja netovara 38 567 18 040
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 310 120

Annetused ja toetused 19 688 25 509

Tulu ettevõtlusest 801 6 587

Muud tulud 0 3 093

Kokku tulud 20 799 35 309

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 129 -8 092

Mitmesugused tegevuskulud -10 011 -15 484

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -711 -4 064

Muud kulud -1 284 -11

Kokku kulud -23 135 -27 651

Põhitegevuse tulem -2 336 7 658

Intressikulud 1 -1

Aruandeaasta tulem -2 335 7 657
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -2 336 7 658

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 711 4 064

Kokku korrigeerimised 711 4 064

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 272 1 050

Varude muutus 714 0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 22 862 -28 588

Kokku rahavood põhitegevusest 22 223 -15 816

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-15 181 0

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -15 180 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Makstud intressid 0 -1

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -1

Kokku rahavood 7 043 -15 817

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 358 25 175

Raha ja raha ekvivalentide muutus 7 043 -15 817

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 401 9 358
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 -4 774 -4 774

Aruandeaasta tulem 7 657 7 657

31.12.2018 2 883 2 883

Aruandeaasta tulem -2 335 -2 335

31.12.2019 548 548
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Metsaühistu MTÜ aruandeaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2019 aasta raamatupidamise aruanne on esitatud eurodes. 

Alates 2019 võetakse põhivara arvele netomaksumuses.

Eelneva põhivara jääkväärtus on 0.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete

esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised

finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete

summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse

lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varusid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, mis sisaldab järgnevaid kulusid:

ostuhind ja muud kulud, milleta varud ei oleks oma praeguses asukohas ja seisundis.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara võetakse arvele netomaksumuses. Põhivara arvelevõtmise alampiir on 1000 eurot.

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida kavatsetakse

kasutada pikema perioodi jooksul kui 1 aasta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses, mille

puhul soetusmaksumusest on maha arvatud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Valitud amortisatsioonimeetod peab süstemaatiliselt peegeldama vara kasutamist tema kasuliku eluea jooksu saadava majandusliku kasu järgi

ajas.

Vara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerimiseni või vara

eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, võib seda kajastada bilansis nii soetusmaksumuses kui

ka amortiseeritud kulumina seni kui kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Toetustena ei võeta arvele toetusi, mida vahendatakse liikmetele. Kajastatakse vaid toetusi, mis on antud ühistule endale.

Liikmetele vahendatud toetused kajastuvad tegevusaruandes.
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Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist

kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Ostetud toodete ja teenustega seonduvaid kulusid kajastatakse perioodis, mil antud kulu tehti.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse juhatuse liiget ja temaga seotud ettevõtteid.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande

koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha kassas 0 0

Arvelduskontod 16 401 9 358

Kokku raha 16 401 9 358

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 100 100

Ostjatelt laekumata

arved
100 100

Muud nõuded 6 885 6 885

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 985 6 985

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 20 20

Muud nõuded 7 237 7 237

Kokku nõuded ja

ettemaksed
7 257 7 257
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 19 391 23 712

Sihtfinantseerimise amortisatsioon 297 1 797

Kokku annetused ja toetused 19 688 25 509

Liikmetele on lisaks vahendatud sihtfinantseerimisena toetusi summas 21 697 eurot  mis tulude ja kulude aruandes ei kajastu.

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Juhatus ei saa oma töö eest töötasu.

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 338 342

Juriidilisest isikust liikmete arv 18 18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

8 522 8 722

Laenud

2019 Saadud laenud

Asutajad ja liikmed  

Laenuleping põhivara ostuks 15 181

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

 

Juhatuse liige laenuleping 1 284

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
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 2019 2018

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

11 129 15 019


