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Tegevusaruanne 
Eesti Juristide Liit (edaspidi nimetatud ka EJL või liit) on asutatud 1989.a. ning tänaseks on 
liikmeskond kasvanud 1173 –ni. Moodustatud on 5 ühendust, millest 4 on aktiivselt 
tegutsevad ning kõige uuem, naisjuristide ühendus moodustati 2011.a. detsembris.  
 
Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks  ja liikmete kutsealase pädevuse tõstmiseks korraldas liit 
kokku 28 koolituspäeva, lisaks sellele toimus 2 väliskoolitust. Aprillis toimus õppereis 
Strasbourgi Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Parlamenti. Õppereisi käigus külastati 
Euroopa Parlamenti ja kohtuti parlamentääri Ivari Padariga. Õnnestus osaleda parlamendi 
istungil ja kuulata diskussiooni täiendavate tollinõuete kehtestamisest. Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtunik Julia Laffranque andis põhjaliku ülevaate Euroopa Inimõiguste Kohtu 
pöördumiste kvaliteedist, kvantiteedist ja tulemuslikkusest. 2011.a. septembris toimus  
õppereis Austriasse ja Ungarisse, kus tutvuti piiriüleste riigihangete korraldamise, sellekohase 
EL ja õigussüsteemi erisuste regulatsiooniga ning eelnimetatud riikide õiguskorraga laiemalt.  
 
Kooskõlas liidu põhikirja p.23.2 viidi läbi liidu üldkogu (üldkoosolek) 02.06.2011. 
Lähtuvalt liidu volikogu poolt kinnitatud tegevuskavale : 

- esmakordselt toimus 10.märtsil ÕIGUSMESS, kus Vene Kultuurikeskuses andsid 
tasuta õigusabi EJL liikmed, lisaks osalesid Eesti Töötukassa, Tallinna Ettevõtlusameti, SA 
Harju Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Soome Ehitustöötajate Ametiühingu ametnikud. 
Täiendavalt olid messile kutsutud kõikide ülikoolide esindused, kes tutvustasid ülikoolide 
õpivõimalusi ja kajastasid õigusteaduskondade õppekavasid, 

-osutati liidu liikmete ja õigusüliõpilaste poolt tasuta õigusabi Tallinnas (2 büroos) - 
Tallinna Ringkonnakohtus ja Tallinna Linnakantseleis, 

- algatati Tallinna TV-s  saatesari „ÕIGUSNÕU“, kus EJL liikmed annavad 2 korda 
kuus tasuta õigusabi aktuaalsetel ja üldsust huvitavatel teemadel; 
  - jätkus Justiitsministeeriumi projekt e- õigusabi portaali „JURIST AITAB“ 
sisustamine ja klientide küsimustele vastamine;  
  - jätkus Töötukassa projekt “Kvalifitseerimiskonkurss isikustatud koolituskaardi 
pilootprojekt koolitajate leidmiseks“;  

- algatati Avatud Eesti Fondi projekt ÕIGUSRING, mille käigus osutasid 10-12 liidu 
liiget tasuta õigusabi Tartus, Narvas ja Sillamäel.  

- osaleti MTÜ Avaliku Sõna Nõukogu , Eesti Ajakirjanike Liidu ja rahvusvaheliste 
juristide ühenduste FIDE ja ECLA tegevuses,  

-  2011.a. mais toimus FIDE Comitee Directores konverents, kus oli esindatud 22 
Euroopa riigi esindajat ja arutati 2012.a. FIDE XXV Kongressi korraldust. Samas tutvustati 
Euroopa Õiguse Pealinna üritusi ja staatust.  
  -osaleti Põhjamaade – Norra, Taani, Soome, Island, Rootsi, Eesti - juristide ühenduste 
iga-aastasel nõupidamisel Soomes; 
  - märtsis ja novembris osaleti ECLA koosolekutel Prantsusmaal ja Itaalias;  
  - septembris osaleti Soome Lakimiesliito õigusmessil, mille  teema oli noorte juristide 
lahkumine Soomest ja tööhõive tagamine.  

- toimus 22 kohtumist FIDE XXV Kongressi korralduskomisjoni poolt ja koostöö 
võimaluste arutelu. 

 
Liidus töötas 2011. aasta jooksul 5 töötajat, sealhulgas 3  töövõtulepinguga  ning tööjõukulu  
brutos oli kokku 39 460 eurot. Raamatupidamise teenus osteti sisse lepingu alusel. Juhatuse 
liikmetele tasu ei makstud. 
 
 



 

 
 
 
 

Raamatupidamise aastaaruanne 
 
Tegevjuhtkonna deklaratsioon 

 
MTÜ Eesti Juristide Liit juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande 
koostamise eest ja kinnitab, et: 
 
� raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses 

Eesti hea raamatupidamistavaga; 
 

� raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Juristide Liit 
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; 

 
� kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise kuupäevani 

15.04.2012.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja 
esitatud; 

 
� MTÜ Eesti Juristide Liit on jätkuvalt tegutsev ühing. 
 
 

 

 

Jüri Heinla, 

juhatuse esimees (tegevpresident) ___________________ ___________2012 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bilanss 

(eurodes) 
  seisuga seisuga 
  31.12.2011 31.12.2010 
Aktiva (varad) EUR EUR 
Käibevara    
 Raha ja raha ekvivalendid 97 608 30 558 
Nõuded ja ettemaksed   
 lühiajalised nõuded 29 043 11 191 
Ettemaksed   
 Maksude  ettemaksed 7 179 
põhivara    
 pikaajaline finantsinvesteering 6 762 6 762 
 Materiaalne põhivara 747 953 
Kokku   7 509 7 715 
AKTIVA KOKKU 134 166 49 643 

Passiva (kohustused ja netovara)   
Lühiajalised kohustused   
 lühiajalised kohustused 622 344 
 maksukohustused 4 201 4 529 
 võlad tarnijatele 2 649 3 485 
 võlad töövõtjatele 4 612 1 612 
lühiajalised kohustused kokku 12 084 9 970 
 saadud ettemaks 13 747 3 250 
Kohustused kokku 25 831 13 220 
Netovara    
 eelmiste perioodide tulemid 36 423 28 113 
 aruandeaasta tulem 71 912 8 310 
netovara kokku 108 334 36 423 
Kohustused ja netovara kokku 134 165 49 643 
PASSIVA KOKKU 134 166 49 643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulude ja kulude aruanne 

(eurodes) 
  2011.a. 2010.a. 
Põhitegevuse Tulud     
1. Tulud liikmetelt       
  liikmemaksud 11 136 10 571 
  sisseastumismaksud 440 422 
tulud liikmetelt kokku   11 576 10 993 
2. Põhitegevusega 
soetud  tulud       
  koolitusteenuse osutamisest 163 230 126 998 
  tasuta õigusabi KOV-lt 9 392 6 391 
  tasuta õigusabi Ministeeriumilt 21 342 23 967 
  Projektid, hanked +omaaosalus 7 602 22 536 
  konverents märtsis  500 336 
  tulu AEF-lt 8 197  0 
  FIDE tulud 24 392  0 
  tulu EAS -lt 7 597 0 
  muud tulud (tasuline õigusabi) 1 786 202 
põhitegevuse tulud 
kokku   244 038 180 430 
2. Muud tulud       
  intressitulud 82 48 
TULUD KOKKU   255 696 191 471 
tööjõukulud       
  töötasud 29 643 29 070 
  lepingulised tasud 27 097 22 167 
  kokku töö- ja lep.tasud 56 740 51 237 
  maksud kokku-: s.h. 19 891 16 971 
  sotsiaalmaks 19 101 16 281 
  töötuskindlustuse makse 790 691 
tööjõukulud kokku   76 631 68 208 
majanduskulud       
  administreerimiskulud 23 692 18 004 
  lähetuskulud 17 861 2 382 
  koolituskulud 46 700 74 110 
  ruumide majanduskulud 7 383 7 236 
  sõidukite kulud 4 196 2 547 
  IT kulud 454 8 985 



  ürituste korraldamise kulud 6 237 192 

majanduskulud kokku   106 523 113 455 
muud kulud       
  intressikulud 58 71 
  muud kulud  366 790 
  põhivara kulum 206 637 
muud kulud kokku   630 1 498 
KULUD KOKKU   183 784 183 161 
  aruandeaasta tulem 71 912 8 310 

 
 
 
 
Rahavoogude aruanne (otsesel meetodil) 

(eurodes) 
 
  2011.a. 2010.a. 
Raha jääk aasta alguseks   30 558 36 091 
Tulud põhitegevusest     
  tulud liikmetelt 11 576 10 993 
  põhitegevuse tulud 239 234 166 587 
KOKKU TULUD   250 810 177 580 
Põhitegevuse kulud:     
  tööjõukulud -76 631 -68 208 
  majanduskulud -106 523 -113 455 
  muud kulud -630 -1 427 
kokku kulud   -183 784 -183 090 
Rahavoog põhitegevusest   67 026 -5 510 
rahavood 
finantseerimistegevusest     
  saadud intressitulu 82 48 
  intressikulud -58 -71 
  põhivara soetus 0 0 
rahavood 
finants.tegevusest   24 -23 
Raha jääk aasta lõpuks   97 608 30 558 

 
 
 
 
Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 
 
netovara 31.dets. 2009 28 113 

aruandeaasta tulem 8 310 
netovara 31.dets. 2010 36 422 

aruandeaasta tulem 71 912 
netovara 31.dets.2011.a. 108 334 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 

ja hindamisalused  

 
MTÜ Eesti Juristide Liit 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas 
Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja 
aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt 
väljaantavad juhendid (RTJ). 

MTÜ Eesti Juristide Liit tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise Toimkonna 
juhendi nr.14 toodud skeemi alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja 
arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eorudes. 

Raha ja raha ekvivalendid 
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse pangas arvelduskontodel (välja arvatud 
arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid,  lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. 
Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. 

 Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest ja investeerimis- ja 
finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 

Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt 
hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu 
kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).  
 
Nõuded ostjate vastu 
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud 
lühiajalisi nõudeid, v.a. nõuded teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid 
ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus 
vajadusel tehtavad allahindlused).  

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga 
ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. 
Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et 



nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste 
aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete 
laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.  

Muud nõuded 
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), 
välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses.  
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid 
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud 
soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases 
väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära 
meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse 
meetodil. 

Materiaalne põhivara 
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud 
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille 
soetusmaksumus ületab   640 € ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama 
soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel 
kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest 
komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid 
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid 
vastavalt komponentide kasulikule elueale. 

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse 
kulutused (sh. intressid) objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse 
laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni 
vara valmimiseni.  

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse 
põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga 
Seadmed 15 - 25% 4 - 6 2/3 aastat 
Muu inventar 33 - 50% 2 - 3 aastat 
 

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase 
grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv 
amortisatsiooniperiood. 

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud 
asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. 
Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.  

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara 
amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud 
alla tema bilansilise jääkmaksumuse. 



Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse 
põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva 
hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. 

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue 
komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse 
põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava 
komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes 
asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi. 

Finantskohustused 
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 
ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende 
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine 
kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil 
soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida 
kajastatakse nende õiglases väärtuses).  

 
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha 
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu 
kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused 
Ettevõte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole 
kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava 
ala ekspertide hinnangutele. 

Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või 
tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on 
tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav. 

Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise 
suurust hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem 
kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel 
võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär. 

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise 
tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete 
kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Tingimuslikud varad 
Potentsiaalseks varaks klassifitseeritakse need varaobjektid, mille realiseerumine ei ole kindel 
või varaobjekti väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata. Potentsiaalsete varade üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt.  

Sihtfinantseerimine 

Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude 
sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud 
summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid 
tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja 
selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse tulemiaruandes tuluna.  



Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; 
varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse 
tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.  

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv 
kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.  

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 
kehtinud Euroopa Keskpanga  valuutakursid.  Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja 
kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.  

Tulude arvestus 
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest 
saadavad tulud  kajastatakse proportsionaalselt samas perioodis nagu teenuse osutamisega 
kaasnevad kulutused.  

Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist 
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2011, 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 avalikustatud aastaaruande 
lisades. 

Lisa 2. Raha ja raha ekvivalendid  

  31.12.2011 31.12.2010 
Kasutushoius 9 211  0 
SEB Pank pangakontod 24 669 16 972 
Swedpank pangakontod 45 911 13 586 
tähtajaline deposit SEB pangas 17 817   
Kokku 97 608 30 558 

 

Lisa 3. Pikaajalised finantsinvesteeringud 

Pikaajalised finantsinvesteeringud on   Juura Õigusteabe AS aktsiad summas 4 141,47 eurot 
(64 800 krooni) ja EA  Reng AS    summas  2 620,38 eurot ( 41 000 krooni,) on kajastatud 
soetusmaksumuses, sest nende õiglane väärtus pole usaldusväärselt hinnatav. 
 

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed 

  31.12.2011 31.12.2010 
nõuded ostjate vastu 29 021 11 189 
laekumata intressid 21 2 
maksude ettemaksed 7 179 
Kokku 29 049 11 370 

 
 

Lisa 5. Lühiajalised kohustused 

Deklareerimata maksud, s.h. 31.12.2011 31.12.2010 
 sots.maks 366 194 



 tulumaks 192 120 
töötuskindlustus 47 29 
kogumispension 17 0 

Kokku deklareerimata maksud 622 344 
Saadud ettemaks 13 747 3 250 
 Võlad tarnijatele  2 649 3 485 
Maksukohustused: sh.     

käibemaks 811 1 690 
sots.maks 1 957 1 653 
tulumaks 1 140 959 

töötuskindlustus 249 210 
kogumispension 44 16 

kokku maksukohustused 4 201 4 529 
Võlad töövõtjatele: s.h.   

puhkusetasude kohustus 2 942 1 612 
deponeeritud töötasud 1 670 0 

kokku võlad töövõtjatele 4 612 1 612 
Kokku lühiajalised kohutused ja 
ettemaksed 25 831 13 220 

 

 
 

Lisa 5. Materiaalne põhivara 

 

  
masinad ja 

seadmed 

muu 
materiaalne 
põhivara kokku 

saldo seisuga 31.12.2009.a    
soetusmaksumus 5 312 4 284 9 596 
akumuleeritud kulum 3 722 4 284 8 006 
jääkmaksumus 1 590   1 590 
2010.a. Muutused    
akumuleeritud kulum 637 0 637 

saldo seisuga 31.12.2010.a.    
soetusmaksumus 5 312 4 284 9 596 
akumuleeritud kulum 4 359 4 284 8 643 
jääkmaksumus 953 0 953 
aruandeaasta kulum 206   

saldo seisuga 31.12.2011.a.    
soetusmaksumus 5 312 4 284 9 596 
akumuleeritud kulum 4 565 4 284 8 849 
jääkmaksumus 747 0 747 

 
 
 
Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes 

Tegevusala EMTAK kood 2011 2010 
Mujal liigitamata koolitus 8559 244 039 180 430 



Kokku  244 039 180 430 
Piirkond   2011 2010 
Eesti  244 039 180 430 
Kokku   244 039 180 430 

 
 

 

Lisa  7. Sihtfinantseerimine 

  2011 2010 
kasutamata jääk perioodi alguses 9 400 8 462 
saadud sihtfinantseerimine riigieelarvest ja avalikest 
fondidest 52 759 52 894 
tagastatud kasutamata summad 2 604 0 
aruandeaastal kasutatud summad 49 282 51 956 
jääk perioodi lõpus 10 273 9 400 

 

 

 
 
 
 

 

Juhatuse allkirjad 2011. a. majandusaasta aruandele 
 

MTÜ Eesti Juristide Liit juhatus on koostanud 2011. aasta majandusaasta aruande, mis 
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ning koos revidendi arvamusega 
on esitanud üldkoosolekule kinnitamiseks. 

 

Jüri Heinla     

juhatuse liige (tegevpresident) ___________________ ___________2012 

 

 

 

MTÜ Eesti Juristide Liit 2011.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 

„……..“ …………………………….. 2012.a. 

 

 

 

Jüri Heinla  

juhatuse esimees (tegevpresident )   ___________________ ___________2012 



 

 Priidu Pärna  

juhatuse liige (president)                ___________________ ___________2012 

 

Tiina Sepa 

juhatuse liige (president)  ___________________ ___________2012 

 


