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Tegevusaruanne
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on 1997. aastal loodud mittetulundusühing, mis
koondab Tallinnas tegutsevaid puuetega inimeste ühinguid. Koja alla kuulub 23 organisatsiooni
kokku üle 4600 liikmega.
Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja
esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel ühise invapoliitika
väljatöötamiseks ja ellu rakendamiseks kohalikul tasandil.
Vastavalt arengukavale 2017 – 2021 on kolm peamist eesmärki:
https://tallinnakoda.ee/organisatsioon/arengukava/
Eesmärk nr. 1 Puuetega inimeste huvide ja õigustega on Tallinna tasandil poliitikakujundamises arvestatud.

Eesmärk nr. 2 Puuetega inimeste elukvaliteet ja kaasatus ühiskonnaellu on Tallinna tasandil paranenud.

Eesmärk nr. 3 Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikus on kasvanud.

Koja visioon on olla tugeva mainega ja jätkusuutlik huvikaitse organisatsioon, kes on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste
loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel Tallinna tasandil.

Koja tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:
• Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil
• Liikmesorganisatsioonide toetamine
• Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
• Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine
• Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused

Juhtorganid (juhatus ja üldkoosolek)
Juhatuse esimees:
Tiiu Hermat (Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing)
Juhatuse liikmed:
Külli Urb (Liikumispuuetega Laste Tugiühing)
Eduard Borissenko (Pimedate töökeskus Hariner)
Ulvi Tammer- Jäätes (Tallinna Suhkruhaigete Selts)
Aet Urbas (Tallinna ja Harjumaa Autismiühing)
Toimunud juhatuse koosolekud: 17.01, 15.02, 08.05, 18.06, 21.08, 20.09, 20.11, 17.12
TPIK üldkoosolek toimus 08.05
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TPIK Tegevuskeskuse töötajad:
Mihkel Tõkke – tegevjuht; Tiiu Kristjan – administraator; Kersti Martinson- finantsjuht; Marika
Mühlbach – registraator; Marje Kasemets – sisekoristaja (II korrus); Natalja Leius (I korrus ja
hoovimaja) - sisekoristaja; Valeri Bahhanov – hoovikoristaja;
Rahastamine
Koja tegevust rahastatakse:
1. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud summadest läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi.
Rahalised vahendid kuluvad Koja tegevusprogrammi elluviimiseks, Koja halduskuludeks ning
liikmesorganisatsioonide projektide rahastamiseks.
2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu Tallinna linna eelarvest. Rahalised vahendid
kuluvad Tegevuskeskuse halduskulude katmiseks.
3. Erinevate projektifondide kaudu. 2018. a. rahastati projekte järgmistest fondidest:
Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kristiine Linnaosa Valitsuse
mittetulundustegevuse toetus, Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor.
4. Omatulu teenimise kaudu. Suurimaks omatulu teenimise allikaks on keskuse saali renditulu.
Peamised tegevused ja projektid strateegiliste eesmärkide täitmiseks
Peamiseks regulaarseks koostöövormiks Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja
Linnavalitsuse vahel on 4-5 korda aastas kogunev Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos
puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi
probleemide leevendamiseks.
Ümarlaud ja kohtumised Tallinna uue sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eest vastutava abilinnapea
Tõnis Mölderiga.
Informatsiooni jagamine ning liikmete kaasamine Päästeameti projekti „Kodu tuleohutuks“ ning
projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“.
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kandideeris edukalt osalema vabaühenduste arenguprogrammi
Huvikaitselabor, mille tegevused lõppesid 2018 aastal. Programm toetas vabaühenduste esindajate
mõjusas poliitikakujundamises osalemist.
2018. aastal jätkus TPIK vabatahtlike poolt vabatahtlik kogemusnõustamise pakkumine puuetega
laste vanematele. Kogemusnõustamise eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate
sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede
toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna
kujunemist
Eesti Puuetega Inimeste Fondi investeeringute toetusvooru kaudu Tegevuskeskuse köögi
uuendamine oli eriti oluline just puuetega inimeste iseseisvuse toetamise seisukohast, sest kergesti
avanevad kapiuksed, liuglevad sahtlid, suured käepidemed ning avarad tööpinnad võimaldavad ka
erinevate erivajadustega inimestel rohkem kööki kasutada.
Aprillis toimus Tegevuskeskuses Invamess. Külastajaid kokku oli kahe päeva peale üle 600
inimese. Messi kahele päevale oli kokku koondatud palju informatsiooni erinevatest teenustest ja
toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks oli võimalus
tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega ning osaleda infotundides ja
saada nõustamist. Messil osales üle 40 erineva organisatsiooni. Üldine messi info:
https://tallinnakoda.ee/invamess-2018-2/ Invamess 2018 sai kajastust ka erinevatest
meediaväljaannetes, sh Õhtuleht, Linnaleht, Pealinna leht, Tallinna TV, ETV Terevisioon; ajakirjad
Vaimupuu, Sotsiaaltöö, Puutepunkt. Mitmed meediakajastused koondasime Invamessi Facebooki
ürituse
lehele
koos
osalevate
organisatsioonide
tutvustustega
https://www.facebook.com/events/2034151590182695/?active_tab=discussion. Messi kokkuvõtliku
info koondasime ka Invamess 2018 messikataloogi, mis oli kättesaadav nii paberkandjal kui ka
internetis. https://tallinnakoda.ee/wp-content/uploads/2018/04/invamess2018.pdf
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Mais avalikustasime Koja uue kaasajastatud kodulehe. Uus koduleht on turvalisem ning
ligipääsetavam, samuti on muutunud lihtsamaks info jagamine ja külastatavuse statistika jälgimine
põhjalikum. Lisaks uuendasime Koja meililisti, mis vastab andmekaitse seaduse nõuetele – kõik
liikmed on andnud nõusoleku seal olla ning soovi korral saab igal hetkel listist lahkuda.
2018.
aastal
lõime
Kojale
ka
oma
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Puuetega_Inimeste_Koda.

Vikipeedia

lehe

Aasta jooksul toimusid mitmed õppekäigud Tegevuskeskusesse (sh SA Archimedes, Soome
tegevusjuhendajate grupp, Järvamaa Kutsehaigete Ühing ning mitmed koolid). Koja tegevuses
osalesid ka praktikandid koolidest.
Juunis toimus suvekool TPIK töötajatele ning liikmesühingute esindajatele, osalejaid kokku 21
inimest + 2 koolitajat. Suvekooli teemaks oli „Projektide kirjutamine ja erinevad taotlusvoorud“.
Päeva teises pooles toimus sojavahast küünla valamise töötuba, mis oli arendav käeline tegevus.
Küünla valmistamisele eelnevalt rääkis koolitaja ka keskkonna keskkonnasäästlikkusest ning
erinevate ainete mõjust meie tervisele, mida küünaldes kasutatakse.
Koda osales Ligipääsetavuse fondi hankes, võites selle ning koostöös Tallinna Liikumispuudega
Inimeste Ühinguga hindasime igas linnaosas ühe avalikus kasutuses oleva hoone
Pirita Sotsiaalkeskus
Lasnamäe LOV
Haabersti LOV
Kristiine LOV
Nõmme Sotsiaalmaja
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus
Mustamäe Päevakeskus
Hopneri maja
Septembris toimus TPIK korraldatav ülelinnaline spordipäev. Spordipäevale olid osalema oodatud
puudega inimesed ja nende lähedased üle linna. Proovida oli võimalik lauatennist, koroonat, malet,
piljardit ning esimest korda ka sõudeergomeetritel harjutusi. Spordipäeva kaks peamist eesmärki
olid kaasata sportlikku tegevuse erinevaid puuetega inimesi ning propageerida puuetega inimeste
seas tervislikku elustiili.
Sügisest käivitus projekt „Tallinna Puuetega Inimeste Koja teadmised ühiskonda“. Projekti
tegevuste tulemusel on TPIK-s olemas oskused, et tõsta ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste
valdkonnast ning parandada läbi koolituste korraldamise organisatsiooni finantsilist
jätkusuutlikkust. Projekt jõustab puuetega inimesi, liikmesühinguid ja katusorganisatsiooni: aitab
ühiskonda sidustada, mõjub hästi liikmete eneseusule ja pakub neile ülekantavaid kompetentse.
Projekti tegevuse tervikuna valmib koolituskava, mille abil saab hakata koolitusprogramme ellu
viima.
Korraldasime mitmeid avatud infopäevi ja eraldi koolitusi ka liikmesorganisatsioonidele.
Liikmeskond ja võrgustik
2018. aasta lõpu seisuga oli Koda katusorganisatsiooniks 23 liikmesühingule Tallinnas.
Liikmesühingute
nimekiri
ja
kontaktandmed
https://tallinnakoda.ee/organisatsioon/liikmed/

on

leitavad

siit:

Tallinna linnas registreeritud ligi 37 000 puudega inimesest kuulusid ligi 4600 mõnda Koja
liikmesühingusse.
Oleme nõustanud liikmesühinguid projektide läbiviimisel, aruannete koostamisel, INF 4 ja 9 ning
TSD täitmisel, majandusaasta aruande tegemisel jne, sest paljudes ühingutes puuduvad palgalised
töötajad ja erialateadmistega raamatupidajad.
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kuulub Eesti Puuetega Inimeste
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmesorganisatsiooni hulka.

Koja

ja

Eesti
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Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja
muude muudatuste kohta. Oleme kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel
vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu ja kõike sellega
seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka
Koja liikmesühingute esindajaid.
Oleme aktiivselt täiendanud ja 2018 aastal täiesti uuendanud oma kodulehekülge
http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest
kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta.
Koja
poolt
välja
antud
infomaterjalid
https://tallinnakoda.ee/uudised/kasulik-info/

on

kättesaadavad

siin

Koostööd teeme Tallinna Linnavalitsuse Raepressiga informatsiooni edastamisel erinevatesse
meediakanalitesse Koja tegevustest ning kajastame tegevusi ka www.huvi.tallinn.ee lehel.
Aktiivselt oleme jaganud infot nii eesti- kui venekeelsete sihtgruppidele (puuetega inimesed,
puudega laste vanemad, spetsialistid, jne) suunatud meililistide kaudu. Lisaks jagame jooksvat infot
Koja Facebooki lehel https://www.facebook.com/tallinnakoda/.
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Tallinna linna ja Koja koostööna 2002.a. avatud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda
sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks, millega on
võimalik tutvuda siin: https://tallinnakoda.ee/tegevuskeskus/pakutavad-tegevused/.

Tegevuskeskuse klientidel on võimalik:
Osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös

Osaleda koolitustel, üritustel, vabaajategevuses
Osaleda sporditegevustes – võimalus mängida malet, kabet, lauatennist, piljardit, koroonat
Saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist
Kasutada avatud internetipunkti
Lugeda ajalehti, raamatuid
Osta abivahendeid ja inkontinentsitarbeid

Tegevuskeskuse muud tegevuste võimalused:
Esmatasandi nõustamine

Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele
Male, kabe, lauatennis, koroona ja piljard
Võimlemisruum
Toimetulekuruum
Avatud internetipunkt
Värske päevaleht ja väike raamatukogu
Inkontinentsitarvete soodusmüük
Tegevuskeskuses tegutsevate ühingute poolt klientide nõustamine
Massaaž
Kasutatud raamatud
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Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2018. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös
Kristiine linnaosa ning Kristiine Tegevuskeskusega kevadkontserdi, spordipäeva ning detsembris
jõulukontserdi. Keskmiselt on neil üritustel osalejaid 100 inimese ringis.
2018. aasta kevadeni tegutses Tegevuskeskuses Viipekeele kohvik, mis ühendas Eesti viipekeeles
suhtlejaid ning Eesti keelt kõnelevaid inimesi.
Detsembris korraldas Tallinna Puuetega Inimeste Koda rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale
pühendatud Jõuluturu. Sündmust külastas ligi 300 inimest.
Inimeste huvi keskuse külastamisel on suur - Tegevuskeskuses registreeriti 2018 aastal külastusi
kokku 27 784, mis on suurim külastatavuse number ühe aasta jooksul Tegevuskeskuse ajaloos.
Novembris registreeriti ka seni suurim külastatavus ühe kuu jooksul. Jaanuar – 2219; veebruar
–1995; märts – 2340; aprill – 3010; mai – 2300; juuni – 1505; juuli/august - 1422; september –
2962; oktoober – 3801; november - 3698; detsember – 2532.
Vabatahtlikud
Läbi aastate oleme pööranud suurt tähelepanu vabatahtlike kaasamisele Koja tegevustesse. Aastal
2018 tegime jätkuvalt koostööd MTÜ Erinoorsootöö Ühing Noor-ga välisvabatahtliku
kaasamiseks. Välisvabatahtlik juhendab mitmeid huvitegevusi, abistab igapäevastes tegevustes
ning toetab ka liikmesorganisatsioonide tegevusi. Uute vabatahtlike kaasamiseks oleme kasutanud
Vabatahtlike Väravat, mille kaudu on meie tegevustega liitunud uusi inimesi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

14 908

9 360

2

Nõuded ja ettemaksed

11 667

10 361

3

Kokku käibevarad

26 575

19 721

Materiaalsed põhivarad

3 827

1 484

Kokku põhivarad

3 827

1 484

30 402

21 205

Võlad ja ettemaksed

3 067

2 132

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 132

0

7

Kokku lühiajalised kohustised

6 199

2 132

6 199

2 132

19 073

21 772

5 130

-2 699

24 203

19 073

30 402

21 205

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

40

0

Annetused ja toetused

95 029

95 069

7

Muud tulud

32 326

21 349

8

127 395

116 418

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-30 596

-30 282

9

Mitmesugused tegevuskulud

-20 566

-20 202

10

Tööjõukulud

-69 833

-68 526

11

-1 162

-106

5

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-108

-2

-122 265

-119 118

5 130

-2 700

0

1

5 130

-2 699
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

5 130

-2 700

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

1 162

106

Kokku korrigeerimised

1 162

106

-1 306

2 862

4 067

-4 135

0

1

-1

0

9 052

-3 866

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-3 504

-1 590

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-3 504

-1 590

Kokku rahavood

5 548

-5 456

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

9 360

14 816

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 548

-5 456

14 908

9 360

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

21 772

21 772

Aruandeaasta tulem

-2 699

-2 699

31.12.2017

19 073

19 073

5 130

5 130

24 203

24 203

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

11

TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda on koostanud aastaaruande kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga.
Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna tuhandeteni, mis on arvestus- ja esitusvaluuta.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni
3 kuud ja rahaturufondi osakuid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.
Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliste nõuete
laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 958 eurot. Põhivaralt amortisatsiooni arvestusel on kasutusel lineaarne arvestuse meetod. Materiaalset põhivara
kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude
tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus
saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes
järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:
* Muud masinad ja seadmed 10 aastat
* Muu inventar ja IT seadmed 2,5 aastat
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on
need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule
elueale.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:
* Arenguväljaminekud 2,5 aastat
* Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 2,5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

958

Finantskohustised
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
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Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Sihtfinantseerimise
arvestusel on lähtutud brutomeetodi arvestuse põhimõtetest.
Sihtfinantseerimise kajastamise reeglid raamatupidamises sätestab RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.
Tulud
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal ihtfinantseerimine aset leidis.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimise kajastamise reeglid raamatupidamises sätestab RTJ 12 „Valitsusepoolne abi”.
Tulemi aruanne – aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude
vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud on kajastatud raamatupidamises vastavalt RTJ 10-le "Tulude kajastamine".

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

334

617

Pank

14 574

8 743

Kokku raha

14 908

9 360

Kassa

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

4 217

4 217

Sihtfinantseerimise nõuded

7 450

7 450

11 667

11 667

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 817

1 817

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

1 834

1 834

Sihtfinantseerimise nõuded
omavalitsusele

6 710

6 710

10 361

10 361

Kokku nõuded ja
ettemaksed
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks

Ettemaks

Maksuvõlg

484

554

1 560

1 120

88

66

117

94

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Ettemaksukonto jääk

1 834

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 249

1 834

1 834

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2017
Soetusmaksumus

1 590

1 590

-106

-106

Jääkmaksumus

1 484

1 484

Ostud ja parendused

3 505

3 505

-1 162

-1 162

5 095

5 095

-1 268

-1 268

3 827

3 827

Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

818

818

Maksuvõlad

2 249

2 249

Kokku võlad ja ettemaksed

3 067

3 067

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Maksuvõlad

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

221

221

1 834

1 834

77

77

2 132

2 132

Saadud ettemaksed

4

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Valitsuse sihtfinantseerimine

38 403

-38 403

Omavalitsuse sihtfinantseerimine

55 875

-55 875

791

-791

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

95 069

-95 069

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

95 069

-95 069

Annetused eraisikutelt

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
Valitsuse sitfinantseerimine

4 000

-4 000

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

4 000

-4 000

Valitsuse sihtfinantseerimised

43 692

-40 560

3 132

Omavalitsuste sihtfinantseermised

48 875

-48 875

0

1 595

-1 595

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

94 162

-91 030

3 132

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

98 162

-95 030

3 132

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

Annetused
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Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

Rendi- ja üüritulu
ruumide allkasutajate renditulu
Kokku muud tulud

2018

2017

25 476

16 058

6 850

5 291

32 326

21 349

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

Liikmesorganisatsioonidele jagatud

15 464

16 552

Oma projektide finantseerimiseks kasutatud

15 132

13 730

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

30 596

30 282

2018

2017

617

487

95

326

Ruumide hooldus- ja korrashoiu kulu

4 901

6 166

Ruumide allkasutajate rendikulu

7 079

5 583

Sideteenused

796

1 490

Audiitorteenus

720

720

Liikmemaksud

164

150

Transporditeenused

389

410

Ruumide rentimisega kaasnevad kulud

4 545

2 651

Kontoritarbed,-tarvikud

1 260

2 219

20 566

20 202

2018

2017

Palgakulu

54 832

53 668

Sotsiaalmaksud

14 564

14 430

437

428

69 833

68 526

7

7

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Koolituskulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustusmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2018

31.12.2017

23

22
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