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Tegevusaruanne

Eesti Reformierakond peab Eestile 2011. aasta suurimateks kordaminekuteks korras riigirahandust, stabiilset majanduskasvu, edukat

üleminekut eurole ning kõige kiiremini vähenevat tööpuudust Euroopas. Kordaminekuks võib pidada ka Eesti majanduse struktuuri muutust,

millega on kaasnenud ekspordi osatähtsuse ja ekspordimahtude kiire kasv.

Reformierakonna peamine prioriteet on suunatud valitsuse juhterakonnana Eesti inimeste elatustaseme tõusule, see tugineb stabiilsele

majanduskasvule, mis võimaldab tõsta palka ja pensioneid, tagada kodanikele paremad avalikud teenused ja kvaliteetne haridus.

Eesti hea rahanduslik seis ning tublidus annab Eestile üle Euroopalise võlakriisi tingimustes konkurentsivõimelise positsiooni. Eestil puudub

vajadus kulutada mitmeid protsente sisemajanduse kogutoodangust laenuintresside maksmiseks.

2011. aastal said Reformierakonna eestvedamisel vastu võetud mitmed maksumuudatused, mis tugevdavad Eesti lihtsat ja ühetaolist

maksusüsteemi ning vähendavad maksukoormust. Lisaks teistele selle valdkonna tegevustele seadustati tulumaksu määra langemine 2015.

aastast kahekümnele protsendile ja otsustati kaotada maamaks kodualuselt maalt alates 2013. aastast. 

Jätkuvalt pidas aruande aastal Reformierakond väga oluliseks hoolitsemist oma riigi eakate ja järelkasvu eest. Reformierakonna eestvedamisel

otsustati, et 2012 aastal tõusevad pensionid keskmiselt 156 eurot aastas iga pensionäri kohta, samuti otsustati eduka vanemahüvitise süsteemi

jätkamise edasiarendusena luua vanemapension, mis kindlustab riigi maksed noore lapsevanema eest väikelapsega kodus oldud ajal tema

pensionisambasse.

2011. aasta tõestas ka Eesti välispoliitika tugevust. Riigi toel jõudsid koju tagasi hätta sattunud ning nägime, et riigi peale saame loota ka siis kui

mujal maailmas hätta jääme.

Kahtlemata oli Reformierakonna jaoks 2011. aasta kordaminekuks tulemus Riigikogu valimistel. Olgugi, et eelmisesse valitsemisperioodi jäid

üleilmne majanduskriis ja eelarvekärped, tõi valimistulemus meile valimisvõidu ning valitsuse moodustamiseks varasemast veelgi tugevama

mandaadi – Eesti rahvas valis Riigikokku 33 Reformierakonna esindajat. See näitab Eesti rahva usaldust Reformierakonna senisele tegevusele

valitsuses Eesti riigi juhtimisel.

Reformierakonna keskmine toetus oli EMORi uuringute andmetel aasta keskmisena umbes 32%, millega Reformierakond on Eesti inimeste

poolt kõige enim toetatud erakond. 

2011. aastal ilmusid jätkuvalt ajalehed Paremad Uudised ja Reformikiri.

2011. aastal astus Reformierakonda 1336 inimest ja seisuga 31.12.2011 oli erakonnas 10 438 liiget ja menetluses oli veel ligi 100 avaldust.

Erakonna suur kasv on tingitud osalt ka läbi aasta väldanud „JAH-kampaaniast“, mille käigus tutvustasime Reformierakonda üle Eesti ning

kutsusime inimesi erakonnaga liituma.

2011. aastal loodi 5 uut piirkondlikku organisatsiooni: Meremäe, Varbla, Sangaste, Juuru ja Pöide.

Erakonna sisemine organisatsiooniline töö oli 2011. aastal suunatud erakonna laiendamisele ning edasiarendamisele, mille keskmeks oli

tavapärasest suurem erakonna liikmete koolitamine. Samuti tehti esimesi korralduslike ettevalmistusi kohalike omavalitsuste valimisteks.

Eesti Reformierakonna juhatusse kuulub 15 liiget, kellele töötasu ei maksta.

Erakonnas oli 2011. aastal keskmiselt 29 töötajat (sh osalise tööajaga ja töövõtulepinguga töötavad töötajad).

31.12.2011 seisuga oli Eesti Reformierakonna omakapital 434 948 eurot. 

Martin Kukk

Eesti Reformierakonna peasekretär
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Eesti Reformierakonna juhatus on erakonnaseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt

erakonna vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on

järgitud raamatupidamise seaduse defineeritud mõisteid ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning  täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna juhendid.

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

31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 18.04.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil erakonna seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaruande

koostamispäeva sisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval

perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Eesti Reformierakond jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab ja vastutavad lehekülgedel 5 - 16 toodud Eesti Reformierakonna  2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja

täielikkust:

 

Andrus Ansip                             Arto Aas                                     Jürgen  Ligi

juhatuse liige                            juhatuse liige                            juhatuse liige

 

Tõnis  Kõiv                                Urmas  Paet                             Urmas Kruuse

juhatuse liige                            juhatuse liige                            juhatuse liige

 

Rein  Lang                                 Keit Pentus                               Hanno Pevkur

juhatuse liige                            juhatuse liige                            juhatuse liige

 

Jaanus  Tamkivi                     Taavi Rõivas                              Valdo Randpere                      

juhatuse liige                          juhatuse liige                             juhatuse liige

 

Laine  Randjärv                       Kalev Lillo                               Urmas KLaas                                

juhatuse liige                            juhatuse liige                         juhatuse liige 
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Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 196 765 214 194 2

Nõuded ja ettemaksed 257 880 14 4

Varud 10 771 12 578 5

Kokku käibevara 465 416 226 786  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 4 981 34 458 6

Kokku põhivara 4 981 34 458  

Kokku varad 470 397 261 244  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 35 449 38 182 3;8

Kokku lühiajalised kohustused 35 449 38 182  

Kokku kohustused 35 449 38 182  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 223 062 -196 304  

Aruandeaasta tulem 211 886 419 366  

Kokku netovara 434 948 223 062  

Kokku kohustused ja netovara 470 397 261 244  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 13 019 13 482 9

Annetused ja toetused 2 189 214 2 140 337 10

Tulu ettevõtlusest 24 60 10

Kokku tulud 2 202 257 2 153 879  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -801 846 -497 560 11

Jagatud annetused ja toetused -152 109 -51 129 12

Mitmesugused tegevuskulud -459 854 -635 414 13

Tööjõukulud -543 940 -515 923 14

Põhivara kulum ja väärtuse langus -29 477 -33 853 6

Muud kulud -3 455 -944 15

Kokku kulud -1 990 681 -1 734 823  

Põhitegevuse tulem 211 576 419 056  

Finantstulud ja -kulud 310 310  

Aruandeaasta tulem 211 886 419 366  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 211 576 419 056

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 29 477 33 853

Kokku korrigeerimised 29 477 33 853

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -257 866 796

Varude muutus 1 807 -1 102

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -2 733 -260 052

Laekunud intressid 310 310

Kokku rahavood põhitegevusest -17 429 192 861

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -3 114

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -3 114

 

Kokku rahavood -17 429 189 747

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 214 194 24 447

Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 429 189 747

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 196 765 214 194
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 -196 304 -196 304

Aruandeaasta tulem 419 366 419 366

31.12.2010 223 062 223 062

Aruandeaasta tulem 211 886 211 886

31.12.2011 434 948 434 948
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Eesti Reformierakond 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.  

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades,tähtajalisi hoiuseid

tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist

kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud

varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Möödunud majandusaastal kasutati kõikide põhivarade amortiseerimisel raamatupidamisarvestuses lineaarset amortisatsioonimeetodit. 

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega

alates 640 eurot. Vara, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot , kajastatakse väheväärtusliku

inventarina ja kasutuselevõtmise hetkel kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestus bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

  

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Masinad ja seadmed   4 aastat

Muu põhivara    4 aastat
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Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendmaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

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.

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

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Erakonna vara ja vahendite allikaks on üksnes tema poolt põhikirjaga kehtestatud liikmemaksud, eraldised riigieelarvest, füüsiliste isikute

annetused ja tulu erkonna varalt.

Seotud osapooled

Eesti Reformierakond  aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks erakonna juhatuse liikmeid, nende lähisugulasi ning nendega

seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse mittetulundusühingu aruandeperioodi laekumisi  ja väljamakseid rühmitatuna

põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. 

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis – ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 626 443

Arvelduskontod 196 139 213 751

Kokku raha 196 765 214 194

Seisuga 31.12.11.a. arvelduskonto jääkid on võrreldud pangaga. Jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud

jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 6 747  8 645

Erisoodustuse tulumaks 114 14  
Sotsiaalmaks 11 959  15 241

Kohustuslik kogumispension 389  332

Töötuskindlustusmaksed 1 424  1 881

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 20 633 14 26 099

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud võlgnevus detsembris deklareeritud maksudest, mille maksetähtajad on jaanauris 2012.a., mil need ka tasuti.

Lisa 4 Ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Tulevaste perioodide kulud 257 880 257 880   
Kokku ettemaksed 257 880 257 880   
 

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Muud makstud ettemaksed 14 14   
Kokku ettemaksed 14 14   

Ettemaksed tulevaste perioodide kulude katteks on Kontuur LB OÜ-le.

Lisa 5 Varud
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Müügiks ostetud kaubad 10 771 12 578

Kokku varud 10 771 12 578

Sümboolika

Seisuga 31.12.11.a. kajastatud reformerakonna sümboolikat maksumuses 10 771 eurot. Nimetatud sümboolikat e-poes müügiks, kasutatakse

ka reklaamiks reklaami-ja kampaaniate üritusel.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Transpordi-

vahendid

Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2009  

Soetusmaksumus 17 895 83 655 101 550 52 175 153 725

Akumuleeritud kulum -15 774 -48 474 -64 248 -24 281 -88 529

Jääkmaksumus 2 121 35 181 37 302 27 894 65 196

  

Ostud ja parendused  3 114 3 114  3 114

Amortisatsioonikulu -2 121 -17 645 -19 766 -14 086 -33 852

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 17 895 86 769 104 664 52 175 156 839

Akumuleeritud kulum -17 895 -66 119 -84 014 -38 367 -122 381

Jääkmaksumus 0 20 650 20 650 13 808 34 458

  

Amortisatsioonikulu  -16 513 -16 513 -12 964 -29 477

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 17 895 84 319 102 214 52 175 154 389

Akumuleeritud kulum -17 895 -80 182 -98 077 -51 331 -149 408

Jääkmaksumus 0 4 137 4 137 844 4 981

Lisa 7 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2011 2010

Kasutusrendikulu 99 392 98 663

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2011 31.12.2010

12 kuu jooksul 46 765 43 891



13

Eesti Reformierakond 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 13 669 7 056

Võlad töövõtjatele 1 147 1 159

Maksuvõlad 20 633 26 099

Muud võlad 0 3 867

Kokku võlad ja ettemaksed 35 449 38 181

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2011.a. oli võlgnevus 13 668.

Seisuga 01.märts 2012.a. võlgnevus tarnijatele tasutud.

Maksuvõlad

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud võlgnevus detsembris deklareeritud maksudest, mille mille maksetähtajad on jaanuaris 2012.a., mil need

ka tasuti.

Võlad töötajatele

Töövõtjate võlgadena on kajastatud töötasu 1 147 eurot, mis maksti jaanuaris 2012.a., puhkusereservi ei ole arvestatud kuna 31.detsembri

seisuga on puhkusepäevad välja võetud.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2011 2010

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 13 019 13 482

Kokku liikmetelt saadud tasud 13 019 13 482

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2011 2010

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 2 189 214 2 140 337

Kokku annetused ja toetused 2 189 214 2 140 337

2011.aastal eraldised riigieelarvest on 1 736 269 eurot.

Annetustest 452 945 eurot,

Anonüümset ega varjatud annetust ei olnud.

Annetused ja toetused on laekunud 100% Eestis.
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Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2011 2010

Kampaania 801 846 497 560

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
801 846 497 560

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2011 2010

Tegevuskuludeks 152 109 51 129

Kokku jagatud annetused ja toetused 152 109 51 129

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2011 2010

Üür ja rent 99 392 102 557

Mitmesugused bürookulud 21 415 128 166

Uurimis- ja arengukulud 752 31 583

Lähetuskulud 14 080 16 098

Koolituskulud 190 865 22 640

Muud 133 350 334 370

Kokku mitmesugused tegevuskulud 459 854 635 414

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 401 838 383 261

Sotsiaalmaksud 142 102 132 662

Kokku tööjõukulud 543 940 515 923

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 29 33

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

 2011 2010

Muud 3 455 944

Kokku muud kulud 3 455 944
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Tulumaks vastuvõtukuludelt.

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 0 0 0

Tütarettevõtjad 0 0 0 0

Sidusettevõtjad 0 0 0 0

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud
0 0 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud
0 0 0 0

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud 0 0   

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2011 2010

Arvestatud tasu 54 620 49 850

Lisa 17 Revisjonikomisjoni arvamus

Revisjonikomisjoni arvamus 2011 majandusaasta aruande kohta

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2011 – 31.12.2011

kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.

Kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

Liikmemaks

Liikmemaksu tasumine on erakonna liikme põhikirjaline kohustus (põhikirja punkt 13), liikmemaksu tasumisest on vabastatud erakonna

naisteorganisatsiooni NaiRE liikmed, kes tasuvad NaiRe liikmemaksu. Lisaks on liikmemaksu tasumisest vabastatud uued liikmed erakonnaga

liitumise aastal (2011 aastal 1336 inimest) ning uue liikme erakonda toonud ning talle esimeseks soovitajaks olnud inimene (tema liikmemaksu

7,66 eurot tasub erakonna peakontor vastava maakonna arveldusarvele peale liikme erakonna nimekirja kandmist).

Arvuliselt on 2011. aastal liikmemaksu tasunud 29 % inimest (sh erakonna liikmed, kes on liikmemaksust vabastatud, 1336 uut liiget, 348

esimest soovitajat ning NaiRe liikmed). Liikmemaksud on aruandes kajastatud tekkepõhiselt, võttes arvesse perioodi, mille eest need on tasutud.

Tegemist on 17 % langusega võrreldes 2010. aastaga, kui oma kohustuse  täitis 46 % erakonna liikmetest.

Ülesehitus

Vastavalt Eesti Reformierakonna põhikirja punktile 17 on erakond ülesehitatud üle - eestilise ühtse organisatsioonina, mille struktuuriüksusteks

on piirkondlikud ja maakondlikud organisatsioonid. Vastavalt põhikirja punktile 18.1. saavad vähemalt 5 erakonna alaliselt omavalitsuse

territooriumil elavat liiget moodustada piirkondliku organisatsiooni. Kui erakonnal on maakonnas vähemalt 2 piirkondliku organisatsiooni, võivad

nad ühise tegevuse koordineerimiseks moodustada maakondliku organisatsiooni.

2011 aastal loodi 5 uut piirkondlikku organisatsiooni: Meremäe, Varbla, Sangaste, Juuru ja Pöide.

 

Juhtimine.
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Reformierakonna juhatusse kuulub vastavalt põhikirjale 15 liiget (sh. esimees), kes on valitud Üldkogu poolt salajasel hääletusel ning kellele

töötasu ei maksta. 

Juhatuse kooolekud toimuvad Riigikogu täiskogu töönädalatel ühe nädalase vahega, mitte harvem kui kaks korda kuus. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud

ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha arvatud tegelikult

tehtud kulud, olenemata sellest, kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. 

Erakonna tulud moodustasid 2011. aasta lõpuks kokku 2 202 567 eurot. Erakonnale laekus liikmemaksudest 2011. aastal 13 019 eurot,

annetustena 452 945 eurot, riigieelarvest 

1 736 269 eurot ja muud tulud 334 eurot (müügi tulu).  

Seisuga 31.12.2011 oli Eesti Reformierakonna omakapital 434 948 eurot. 

Erakonna kuluartiklitest suuremad olid kulud kampaaniale ja reklaamile 801 846 eurot, mitmesugused tegevuskulud 459 854 eurot,  tulumaks

vastuvõtukuludelt 3 455 eurot ja tööjõukulu 543 940 eurot. 

Erakonnas oli 2011. aastal keskmiselt 29 töötajat (sealhulgas ka osalise tööaja ja töö ettevõtulepinguga töötajad). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt

mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011. 

 

 

Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2011 tulemiga 211 886 eurot ja bilansimahuga 470

397 eurot. 

 

Revisjonitoimkonna liikmete allkirjad: 

08.mai 2012.a. 

 

 

Ene Kaups 

 

Tatjana Muravjova 

 

Mati Raidma 

 

 



Aruande digitaalallkirjad
Eesti Reformierakond (registrikood: 80043147) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REIN LANG Juhatuse liige 08.06.2012

ARTO AAS Juhatuse liige 08.06.2012

URMAS KLAAS Juhatuse liige 08.06.2012

TÕNIS KÕIV Juhatuse liige 08.06.2012

Resolutsioon: allkirjastan!

LAINE RANDJÄRV Juhatuse liige 08.06.2012

JAANUS TAMKIVI Juhatuse liige 08.06.2012

HANNO PEVKUR Juhatuse liige 08.06.2012

URMAS KRUUSE Juhatuse liige 08.06.2012

ANDRUS ANSIP Juhatuse liige 08.06.2012

KALEV LILLO Juhatuse liige 08.06.2012

TAAVI RÕIVAS Juhatuse liige 08.06.2012

VALDO RANDPERE Juhatuse liige 08.06.2012

KEIT PENTUS Juhatuse liige 09.06.2012

URMAS PAET Juhatuse liige 09.06.2012

JÜRGEN LIGI Juhatuse liige 10.06.2012



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Eesti Reformierakond üldkoosolekule

Oleme auditeerinud Eesti Reformierakond raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, tulemiaruannet, netovara

muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 15,

on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Reformierakond finantsseisundit seisuga

31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Tarmo Ader

Vandeaudiitori number 197

KMRA Audiitorbüroo

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

Tammsaare tee 47 Tallinn 11316

10.06.2012



Audiitorite digitaalallkirjad
Eesti Reformierakond (registrikood: 80043147) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TARMO ADER Vandeaudiitor 10.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Erakondade tegevus 94921 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6808080

Faks +372 6808081

Mobiiltelefon +372 5073113

E-posti aadress info@reform.ee

Veebilehe aadress http://www.reform.ee/


