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Sihtasutus Rohetiiger 2021. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Sihtasutus Rohetiiger on asutatud 15. detsembril 2020.

Rohetiiger on sektorite vaheline koostööplatvorm eesmärgiga aidata luua tasakaalus majanduse kontseptsioon ja plaan Eestile

aastaks 2025 ning saavutada ühiskondlik kokkulepe selle elluviimiseks aastani 2035. Tasakaalus majanduse kontseptsioon hõlmab endas

kolme suurt teemaplokki: ringmajandus, elurikkus, kliimaneutraalsus. Eesmärgi elluviimist toetab Rohetiigri esindusorganisatsioon, kuhu kuulub

hetkel 61 tugevat ja tunnustatud firmat, kes juba on keskkonnateemade eestvedajad oma valdkondades.

Igapäevane tegevus toimub viies suunas: erasektor, avalik sektor, vabakond, üksikisikud, akadeemia. Väga olulist rolli kannab

kommunikatsioonitiim. Lisaks viib Rohetiiger ellu projekte, mis on kindla alguse, lõpu ja eraldi eelarvega tegevused, näiteks valdkonnapõhise

teekaardi väljatöötamine, keskkonnamõju mõõdikute projekt, kliimakogu jt.

Aastal 2021 olid Rohetiigri olulisemad tegevused:

• energia teekaardi loomine (osales 40 eksperti ja teadlast 9 kuu jooksul);

• majandustoimkonna tegevus 13 teema läbitöötamisel;

• teadlastepaneeli loomine ja rakendamine (15 doktorikraadiga teadlasterinevatelt aladelt);

• edukas osalemine Arvamusfestivalil oma alaga;

• lõpetas Rohetiigri Akadeemia I lend ja alustas II lend (kokku 29organisatsiooni, programmi kestvus 9 kuud);

• Tallinna juhtide arenguprogrammi käivitamine (osaleb 40 tippjuhti);

• kommunikatsioonikampaania "Hoia head toitu!" läbiviimine (koostöös 40partnerorganisatsiooniga, sh ERR);

• toidu raiskamise vähendamise eesmärgil õigustalgute läbiviimine koostöös advokaadibürooga Sorainen ja Õiguskantsleri kantseleiga;

• osalemine valitsuse rohepoliitika juhtrühma juurde loodud eksperdirühma töös;

• esindusorganisatsiooni loomine (tänaseks 61 liiget);

• esimese kliimakogu korraldamine IdaVirumaa noortega;

• pakendite üleriigilise disainijuhendi väljatöötamisega alustamine, koostöös keskkonnaministeeriumiga;

• pidev kommunikatsioonialane tegevus kogu aasta vältel (uudiskirjad, arvamusartiklid, koduleht, sotsiaalmeedia).

Majandusaasta jooksul sai SA Rohetiiger sihtrahastust fondidelt: Aktiivsete Kodanike Fond (koostöös MTÜ Arengukoostöö Ümarlauaga),

Horizon Europe (koostöös Finnish Innovation Fund SITRA-ga), Open Society Institute, Euroopa Liidu DEAR programmist (koostöös SA

Eestimaa Looduse Fondiga). Tallinna linnakantselei rahastusel korraldati Rohetiigri akadeemia linna juhtidele.

Rohetiigri tegevusega saab tutvuda kodulehel www.rohetiiger.ee.

Rohetiigril on koostatud strateegia ja tööplaan aastani 2025. Alates sügisest 2022 alustab Rohetiiger Eestis loodud organisatsioonide kaasamis-

ja arendusmudeli tutvustamist rahvusvaheliselt.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 15.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 190 905 2  

Nõuded ja ettemaksed 22 056 0 2

Kokku käibevarad 212 961 2  

Kokku varad 212 961 2  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 86 242 0 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 122 906 0 5

Kokku lühiajalised kohustised 209 148 0  

Kokku kohustised 209 148 0  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 2 2  

Aruandeaasta tulem 3 811 0  

Kokku netovara 3 813 2  

Kokku kohustised ja netovara 212 961 2  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 292 934 6

Annetused ja toetused 108 545 7

Tulu ettevõtlusest 219 813 8

Kokku tulud 621 292  

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -69 185 9

Mitmesugused tegevuskulud -417 518 10

Tööjõukulud -128 924 11

Muud kulud -1 864  

Kokku kulud -617 491  

Põhitegevuse tulem 3 801  

Intressitulud 10  

Aruandeaasta tulem 3 811  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 3 801  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -22 056  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 86 242  

Makstud intressid 10  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
191 021 5

Muud rahavood põhitegevusest -68 115 5

Kokku rahavood põhitegevusest 190 903  

Kokku rahavood 190 903  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 190 903  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 190 905  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
2 2

15.12.2020 2 2

Aruandeaasta tulem 3 811 3 811

31.12.2021 2 3 811 3 813
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Rohetiiger raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardiga põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi

deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud põhitegevuse tulemit,

elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud

tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused,

hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse 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. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks)

hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest

kajastatakse tulemiaruandes 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. 

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

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.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või sihtasutusel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused



9

Sihtasutus Rohetiiger 2021. a. majandusaasta aruanne

Annetused kajastatakse tuluna nende laekumise perioodis. Annetused on kasutamiseks sihtasutuse põhitegevuseks ja ei ole

sihtotstarbeliste piirangutega.

Toetused on sihtotstarbelised tasud, mida tuleb kasutada konkreetse projekti finantseerimiseks. Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse

tuluna siis, kui

- finantseerimine on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel

- finantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Kui tegevuste sihtfinantseerimise puhul pole lepingus muid täiendavaid tingimusi, siis on tulud kajastatud tehtud abikõlbulike kulude ulatuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Liikmemaksud kajastatakse tuludes sellel perioodil, mille eest need on makstud ning ainult siis, kui selle laekumine on praktiliselt kindel.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes

Seotud osapooled

SA Rohetiiger aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- asutajaid, juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid;

- eelmises punktis nimetatud isikute poolt juhitavaid, kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

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

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 8 800 8 800  

Ostjatelt laekumata

arved
8 800 8 800  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
3 970 3 970 3

Muud nõuded 9 280 9 280  

Viitlaekumised 9 280 9 280  

Ettemaksed 6 6  

Tulevaste perioodide

kulud
6 6  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
22 056 22 056  
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Viitlaekumisena on kajastatud tulu valmidusastme meetodil.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021

Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 3 970

Erisoodustuse tulumaks 2 386

Sotsiaalmaks 4 066

Kohustuslik kogumispension 193

Töötuskindlustusmaksed 296

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 970 6 941

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 18 506 18 506  

Võlad töövõtjatele 11 664 11 664  

Võlad seotud osapooltele 2 280 2 280 12

Maksuvõlad 6 941 6 941 3

Muud võlad 23 985 23 985  

Muud viitvõlad 23 985 23 985  

Saadud ettemaksed 22 866 22 866  

Tulevaste perioodide tulud 22 866 22 866  

Kokku võlad ja ettemaksed 86 242 86 242  

Viitvõlgades on kajastatud 

- arvestatud, kuid veel väljamaksmata tasudelt arvestatud maksud,

- võlgnevus aruandvale isikule

- aruandeperioodi kulu valmidusastme meetodil.

Tulevaste perioodide tuludes on kajastatud järgmise perioodi eest laekunud liikmemaksud liikmetelt.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes 31.12.2021

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Open Society Institute 21 107 21 107

MTÜ Arengukoostöö

Ümarlaud*
23 000 23 000

Tallinna Linnakantselei * 40 500 15 848 24 652

Finnish Innovation Fund

SITRA*
101 714 3 460 98 254

SA Eestimaa Looduse

Fond*
4 700 4 700

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

191 021 68 115 122 906

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

191 021 68 115 122 906

* Projektid on seisuga 31.12.2021 pooleli.

Saadud sihtfinantseerimise laekumised on kajastatud tulemiaruandes tuludena abikõlbulikele kuludele vastavas summas. Tehtud

kuludega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Rahastatud projektid:

- Ida-Viru noortega intervjuude tegemine kliimakogu ettevalmistamiseks

- Eesti keskkonnasammude kiirendamine kestliku arengu kohalikule tasandile viimisega keskkonnaühenduste koostöös elluviimisega

- Roheline Tallinn

- Positiivse ja säästva elustiili tööriista loomine koos Euroopa kodanikega ja nende jaoks

- Ida-Viru Kliimakogu 

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Mittesihtotstarbelised tasud  

Liikmemaksud 67 934

Sisseastumistasud 30 000

Annetused liikmetelt 195 000

Kokku liikmetelt saadud tasud 292 934

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 68 115 5

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 40 430  

Kokku annetused ja toetused 108 545  
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Kõik annetused ja toetused on rahalised.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Teekaardi koostamine 155 000

Koolitused ja ettekanded 49 533

Konsultatsioonid 15 280

Kokku tulu ettevõtlusest 219 813

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Tööjõukulud -36 694

Ostetud teenused -32 491

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-69 185

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Edasimüügiks ostetud teenused -166 263

Toimkondade töö juhtimine -122 363

Kommunikatsiooni korraldamine -47 689

Koolituste ja ürituste korraldamiseks ostetud materjalid

ja teenused
-43 810

Konsultatsioon ja mentorlus -28 608

IT teenused -2 276

Lähetuskulud -2 314

Tõlketööd ja keeletoimetamine -1 189

Muud tegevuskulud -3 006

Kokku mitmesugused tegevuskulud -417 518
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 15.12.2020 -

31.12.2021

Palgakulu -123 781

Sotsiaalmaksud -41 837

Kokku tööjõukulud -165 618

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-36 694

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3

Tööjõukulud kokku on 165 618 eurot, millest tulemiaruandes tööjõukulude rea kirjel on 128 924 eurot ning sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kulu hulgas on tööjõukulusid 36 694 eurot. 

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021

Võlad ja ettemaksed  

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 280

Kokku võlad ja ettemaksed 2 280

OSTETUD 15.12.2020 - 31.12.2021

Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

32 304

Kokku ostetud 32 304

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
 

 15.12.2020 -

31.12.2021

Arvestatud tasu 30 805



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2022

Sihtasutus Rohetiiger (registrikood: 90015181) 15.12.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EVA TRUUVERK Juhatuse liige 13.05.2022



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Rohetiiger nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Rohetiiger raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud kuupäeval

lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 13.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Rohetiiger finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Lya Pähnapuu

Vandeaudiitori number 399

Audius AB osaühing

Audiitorettevõtja tegevusloa number 101

J. Köleri tn 5, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71013
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