
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

 

 

nimi: EESTI AFAASIALIIT

 

registrikood: 80023972

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Kase tn 25a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12011

 

 

telefon: +372 55663494

 

e-posti aadress: info@afaasia.ee

veebilehe aadress: www.afaasia.ee



2

EESTI AFAASIALIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4

Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Raha 9

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 9

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad 10

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 11

Lisa 6 Annetused ja toetused 11

Lisa 7 Tööjõukulud 11

Lisa 8 Seotud osapooled 12

Aruande allkirjad 13



3

EESTI AFAASIALIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

EESTI AFAASIALIIDU TEGEVUS 2016 aastal

Koostanud Külli Roht, juhatuse esimees

Eesti Afaasialiit alustas tegevust seltsinguna 1992 aasta novembris ja jõudis juriidilise isikuna üle-Eestilise afaasiaga inimeste

katusorganisatsiooni staatusesse 16. Aprillil 1993.

Eesti Afaasialiidu juhtimisega tegeleb juhatus, mis koosneb  juhatuse esimehest tegevdirektori kohustustes,  + 2 vastutavast liikmest + 5

hääleõiguslikust   tegevliikmest. Afaasialiidu tegevust hindab kaheliikmeline revisjonikomisjon. Juhatuse töökoosolekud toimuvad 2 x kuus,

nendel koosolekutel lahendatakse jooksvad tööküsimused. Otsustavad koosolekud toimuvad 1 x kvartalis. 

Eesti Afaasialiidu piirkondlikud ühingud tegutsevad juriidilise isikuna Tartus, Paides, Haapsalus, Võrus ning seltsinguna Pärnus, Rakveres ja

uustulnukana Põlvas.

Piirkondlikes ühingutes toimuvad regulaarselt afaasiaga inimeste ja/või nende pereliikmete kohtumised, kus antakse või saadakse

kõnekahjustusega inimestele vastuvõetaval moel informatsioon, veedetakse meeldivalt aega, korraldatakse ühisüritusi, ollakse üksteisele toeks

ja abiks.

Afaasialiidu piirkondlikes ühingutes töötavad afaasiaga inimeste ja nende pereliikmete eneseabigrupid, mida vajadusel juhendavad ning

koordineerivad ühingute juhid või  logopeedid.

Afaasialiidu tegevus on suunatud afaasia ja sellega seotud probleemide tutvustamisele ühiskonnas, afaasiaga inimeste ja nende pereliikmete

huvide kaitsmisele ning otseselt oma organisatsiooni liikmetele.

Oluline töölõik on afaasiaga inimeste ja nendega seotud inimestele nõu ning juhendamisega abiks olemine. Afaasialiitu pöördutakse sellelaadse

abi järele keskmiselt 30 – 40 korral aastas.

Afaasialiidu oma liikmetele  pakub Afaasialiit regulaarset ja spetsiifiliselt kõnekahjustusega inimestele sobivat tegevust

Regulaarsed üritused

2016 aastal on Afaasialiidu liikmete ja avatult afaasiaga inimestele läbi viidud üritused teemadel: 7 jaanuaril  "Kolme kuninga päev – ootused

alanud  aastaks ", 21. jaanuar " Tasakaal kehas ja hinges, 4. veebruar "Jalanõud – Kuidas valida jalanõusid, millal ja missuguseid jalanõusid

kanda?", 18. veebruar " Minu esimene kool  - igaühe aktiivne osalus", 3. märts "Veel kord - kuidas ise ennast aidata", 17. märts  arutelu teemal

„Kuidas ennetada kukkumist", 31. märts „Rikkuse anatoomia“,  Eesti Afaasialiidu Üldkoosolek, 14. aprill "AFAASIALIIDU SÜNNIPÄEV Tule

tordile!", 28. aprill "Volbripäeva eel: kes on nõiad ja mis on nõidus?", 12. mai KEVADTALGUD.  Külas on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse

Ajutrauma programmi meeskond ja kliendid.  28. mai - 2015/2016 hooaja lõpetamine Pesarimajas: grillipidu, teeme kokkuvõtteid hooajast.  14 -

16 juuni : Eesti Afaasialiidu suvepäevad Nuutsakul ( 68 inimest) 8. septeber: "Hooaja avamine" , 22. september, 6. oktoober - tutvumine

Novapinuse kõneravimatrejalidega, 20. oktoober : käsitöö ja hobid.  3. novembril räägime taastusravist; 10 november : lumised talgud koos

Astangu Ajukahjustusega inimetste rehabilitatsioonigrupiga, 17 novembril :  küllas on   toitumisnõustaja. 1. detsembril  räägime küünaldest,

elusa tule tähtsusest ja mõjust inimesele. 15. detsembril on teemaks viirushaiguses. 29.detsember - aastalõpu tänuüritus ja kontsert Pirita

vabaajakeskuses (40 osalejat).

Tallinna ja HMN rahastatud lisaprojekt algas 1 septembril, selle projekti raames on toimunud 8 afaasiaga inimesele ja 2 afaasiaga vabatahtlikult

tööpraktikal osalejale taastuskursus 1 x nädalas ( kokku 12 taastuspäeva+ projekt jätkub jaanuaris 2017). KYSK-i finantseeritud projekt teenuste

disainimiseks afaasiaga inimeste sihtgrupile algas samuti 1 septembril ja kestab 2017 aasta lõpuni. Selle projekti raames on toimunud üks

võrgustiku teabeüritus, välja on antud 1 infovoldik, ilmunud on artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö" ja toimunud on ümarlaud Tallinna Sotsiaalabiametis.

Alates veebruarist 2014 on meie Punga korpus välja renditud OÜ Beatites firmale, kes pakum meie majas alates suvekuudest lapsehoiuteenust.

Punga korpuse renditulu arvelt on Afaasialiitu tööle palgatud osakoormusega peremees ja perenaine, kes hoiavad jooksvalt meie kinnistud

korras.

2016. a arvestati juhatuse liikmele töötasu 7908 eur.

2017. a on plaanis jätkata põhikirjas ettenähtud tegevust.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 16 803 6 993 2

Nõuded ja ettemaksed 10 000 0 3

Kokku käibevarad 26 803 6 993  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 242 305 255 439 4

Kokku põhivarad 242 305 255 439  

Kokku varad 269 108 262 432  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 921 2 920 5

Kokku lühiajalised kohustised 3 921 2 920  

Kokku kohustised 3 921 2 920  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 345 975 345 975  

Reservid 1 797 1 797  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -88 260 -72 247  

Aruandeaasta tulem 5 675 -16 013  

Kokku netovara 265 187 259 512  

Kokku kohustised ja netovara 269 108 262 432  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 871 985  

Annetused ja toetused 38 565 15 987 6

Tulu ettevõtlusest 11 574 13 350  

Kokku tulud 51 010 30 322  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -14 072 -13 402  

Tööjõukulud -18 130 -19 794 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -13 134 -13 134  

Muud kulud 1 -5  

Kokku kulud -45 335 -46 335  

Põhitegevuse tulem 5 675 -16 013  

Aruandeaasta tulem 5 675 -16 013  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 5 675 -16 013

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 13 134 13 134

Kokku korrigeerimised 13 134 13 134

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -10 000 1 013

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 001 -1 095

Kokku rahavood põhitegevusest 9 810 -2 961

Kokku rahavood 9 810 -2 961

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 993 9 954

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 810 -2 961

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 803 6 993
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2014 345 975 1 797 -72 247 275 525

Aruandeaasta tulem -16 013 -16 013

31.12.2015 345 975 1 797 -88 260 259 512

Aruandeaasta tulem 5 675 5 675

31.12.2016 345 975 1 797 -82 585 265 187
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Afaasialiidu tegevjuhtkonna poolt koostatud 2016. aasta majandusaasta raamatupidamise aruanne kajastab perioodi 01.01.2016 kuni

31.12.2016. 

Arvestuspõhimõtted on kooskõlas EV Raamatupidamisseaduses käsitletava hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise

aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, millega reguleeritakse aruande koostamist.

Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ vara,

kohustusi, finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse

hinnangul on MTÜ Eesti Afaasialiit jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud Eesti Afaasialiidu üldkoosolekul. Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Afaasialiit jätkuvalt

tegutsev majandusüksus.

Revidendi arvamus: Eesti Afaasialiidu tegevus vastab põhikirjale. Eeati Afaasialiidu finantstegevus on kajastatud õigesti ja vatab tegelikkusele.

Raha

Rahalised vahendid hoitakse pankades arvelduskontol (Swedbank, SEB Ühispank)ja sularaha majanduskassas.

Eesti Afaasialiidus vastutab sularaha säilimise eest juhatuse esimees.

Sularaha operatsioone tehakse Eesti Afaasialiidus minimaalselt, ainult vajadusel. Liikmetasud tasutakse Eesti Afaasialiidu liikmete poolt

sularahas või sularahata arvelduste korras.

Nõuded ja ettemaksed

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

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. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 eur ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist

võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest

valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on

järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed    20 - 40% aastas

- Ehitised                         3% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised
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Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu

kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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

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

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.

Tulud

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

lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Pangakontod 16 803 6 993

Kokku raha 16 803 6 993

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 10 000 10 000

Ostjatelt laekumata

arved
10 000 10 000

Kokku nõuded ja

ettemaksed
10 000 10 000

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 0

Ostjatelt laekumata

arved
0
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2014  

Soetusmaksumus 437 795 11 878 11 878 449 673

Akumuleeritud kulum -169 222 -11 878 -11 878 -181 100

Jääkmaksumus 268 573 0 0 268 573

  

Amortisatsioonikulu -13 134 -13 134

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 437 795 11 878 11 878 449 673

Akumuleeritud kulum -182 356 -11 878 -11 878 -194 234

Jääkmaksumus 255 439 0 0 255 439

  

Amortisatsioonikulu -13 134 -13 134

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 437 795 11 878 11 878 449 673

Akumuleeritud kulum -195 490 -11 878 -11 878 -207 368

Jääkmaksumus 242 305 0 0 242 305
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Maksuvõlad 2 091 2 091

Muud võlad 450 450

Muud viitvõlad 450 450

Saadud ettemaksed 1 380 1 380

Muud saadud ettemaksed 1 380 1 380

Kokku võlad ja ettemaksed 3 921 3 921

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 0

Võlad töövõtjatele 0

Maksuvõlad 1 116 1 116

Muud võlad 424 424

Muud viitvõlad 424 424

Saadud ettemaksed 1 380 1 380

Muud saadud ettemaksed 1 380 1 380

Kokku võlad ja ettemaksed 2 920 2 920

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 38 415 15 637

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 150 350

Kokku annetused ja toetused 38 565 15 987

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu -13 550 -14 794

Sotsiaalmaksud -4 580 -5 000

Kokku tööjõukulud -18 130 -19 794

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
18 130 19 794

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 350 350

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

450 423

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 7 908 7 154



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

EESTI AFAASIALIIT (registrikood: 80023972) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KÜLLI ROHT Juhatuse liige 26.06.2017

RAUL ISOTAMM Juhatuse liige 26.06.2017

Resolutsioon: ok

AADE ROSIK Juhatuse liige 26.06.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne

majutuseta
88101 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 55663494

E-posti aadress info@afaasia.ee

Veebilehe aadress www.afaasia.ee


