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Tegevusaruanne
EESTI AFAASIALIIDU TEGEVUS 2018 aastal hõlmas
Koostanud Külli Roht, juhatuse esimees
Ühingu juhtimist ja huvikaitset:
Eesti Afaasialiit alustas tegevust seltsinguna 1992 aasta novembris ja jõudis juriidilise isikuna üle-Eestilise afaasiaga inimeste
katusorganisatsiooni staatusesse 16. Aprillil 1993.
Afaasia on kahjustus, mille tõttu sihtgrupi liikmed ise administreerimise, korraldamise ja juhtimisega otseselt tegeleda ei saa, Seetõttu on
Afaasialiidu juhtimine organiseeritud nii, et vastutavaid juhatuse liikmeid on kolm ja nende töövormiks olid kvartaalsed koosolekud,
skaibikoosolekud, telefoninõupidamised, meilivestlused. Juhatuse nõukoda koosneb vastutavatest liikmetest + 5 sihtgrupi esindajast, kes
arutasid Liidu olulisi teemasid nagu eesmärkide seadmine, tegevuskavad, majandusküsimused jms 2 korda kuus (va suvekuudel, kus töötas
vaid direktori KT . Liidu igapäevase administreerimise, sihtgruppi puudutava teabe läbitöötamine, edastamine, esindamine jms oli juhatuse
esimehe ülesanne.
Juhatuse esimees ja volitatud liikmed osalevad nii katusorganisatsioonide EPIKoda, A.I.A (Aphasia International Association) raames kui
iseseisvalt afaasiaga inimeste huvikaitses vastavalt nii seadusloomes kui poliitikas laiemalt. Hoiame ennast kursis sihtgruppi puudutavate
otsuste tegemisega poliitikas ja seadusloomes nii kohalike omavalitsuste-, Eesti riiklikul- kui rahvusvahelisel tasandil, et vajadusel/võimalusel
sekkuda, oma ettepanekuid esitada.
2. Afaasialiidu liikmetele suunatud tegevusi:
2018 aastal jätkusid logopeedide poolt metoodiliselt juhendatavad afaasiaga inimeste avatud suhtlemise ja infovahetamise tunnid, nn
"Afaasiaklubid" - traditsiooniliselt 2x kuus a' 3 tundi.
Afaasialiidu liikmete infoleht „Teated“ ilmub 3 korda aasta jooksul ja jõuab kas e-posti teel või paberkandjal kõikide liidu liikmeteni. ilmus
plaanipäraselt
Aasta jooksul toimusid Afaasialiidu 25 sünnipäevale ja Eesti 100 sünnipäevale pühendatud üritused, kus osales 20 – 60 inimest üle Eesti.
Toimusid Afaasialiidu sünnipäevapidu (22), 2 memuaaride kogumise üritused (18+ 21), mälestusretk Maarjamäe Memoriaalile(20), Eesti 100
tähistamine (21), video- ja slaidimeenuutus, konverents (54) osalejatega üle Eesti
Pesarimajas toimusid ürituste teemad:
4. jaanuar – Afaasialiidu sünnipäeva pidulõuna!
18. jaanuar --- „Muusika ja tervis“
1. veebruar ---- Küünlapäev. Ajaarvamine ja kalendrid
15. veebruar – EESTI SÜNNIPÄEV 100
1. märts – „sool ja suhkur – mida me sööme?“
15. märts – uni, uneprobleemid, magamine
29. märts - Insuldiga kaasnevad probleemid
12. aprill – Eesti Afaasialiidu 25 sünnipäevale pühendatud seminar „Räägime afaasiast“
26. aprill – Raviteenused, sotsiaalteenused, toetused
Kellele ja kuidas on need kättesaadavad.
10. mai – Heakorra talgud Pesarimajas – toimetulekuõpe aia- ja korrastustöödel
24. mai – Grillipidu Pesrimaja aias
31.mai EESTI AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEK
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2017 aasta aruanne
6. september - hooaja avamine, suhtlemise alused
20. september – retk Maarjamäe memoriaalile
4. oktoober – kriisiolukord, kuidas toimime kriisi olukorras?
18. oktoober - sügistalgud Pesarimaja aias
1. november Räägime meest ja teistest mesindusproduktidest
15. november „Afaasia ja töötamine“ – võimalused ja seadused.
29. november – Mis on sõltuvus, millest võib sõltuda ja kuidas see meie elu mõjutab?
9 – 11 detsember – Afaasialiidu reis Rootsi, ekskursioon Stockholmi, Eesti Afaasialiidu juubelikonverents Tallink Baltc Queeni
konverentsikeskuses, Eesti 100 + Afaasialiit 25 suur mälumäng.
13. detsember - Avatud on piparkoogitöökoda, keraamikaringi lõpunäitus. Juubeliaasta kokkuvõtete tegemine.
Maakondades:
1 x kuus kokkusaamises, suhtlemine, sotsialiseerumine, sünnipäevade-tähtpäevade tähistamine, teatrikülastused, väljasõidud loodusesse,
osalemine kohaliku koja ühisüritustel. Võru Afaasiaühing tähistas oma 20 sünnipäeva.
3. Afaasiaga inimeste sihtgrupile suunatud teenuste arendust
Keskendusime 2018 aastal Taastuskodu Pesarimaja tegevuste tõhustamisele, afaasiaga inimestele pakutavate tegevuste mitmekesistamisele,
toimetulekut parandavate tegevuste arendamisele. Oleme püüdnud leida afaasiaga inimeste kommunikatsiooni toetavate teenuste tõhusamaid
mudeleid.
Taastuskodus saavad soovijad abi kommunikatsiooni abivahendite loomiseks ja kasutamaõppimiseks.
Selleks, et paremini ära kasutada olemasolevat ressurssi, pakume soovijatele alates septembrist 1 x nädalas töökojas terapeutilise töö
keraamikatunde, mida juhendab professionaalne keraamik koos logopeedi poolt toetatud suhtlemisega. Keraamikaharrastajate grupis saab
korraga osaleda 6 inimest.
Afaasiaga inimeste pereliikmetel ja teistel seotud isikutel, aga soovi korral ka afaasiaga inimestel on paralleelselt võimalik osaleda suhtlusgrupis
või saada individuaalset nõustamist.
4. Teavitustööd
Eesti afaasialiidu koduleht www.afaasia.ee kajastab teavet nii afaasia kui afaasialiidu kohta, annab ülevaate rehabilitatsiooni ja ravivõimalustest,
annab nõuandeid afaasiaga inimeste lähedastele, teavitab tegevustest, kuhu on oodatud nii Afaasialiidu liikmed kui teised huvitatud inimesed.
Afaasialiidu infoleht „Teated“ ilmusid 3 korral, need on kättesaadavad kodulehel, saadetud meilitsi või paberkirjaga liikmetele, kujundatud
selliselt, et info oleks ka afaasiaga inimestele võimalikult hästi arusaadav.
Afaasialiitu saab alati pöörduda konsultatsioonile, küsida telefonitsi nõuandeid, saada kirjalikku nõuannet, leppida kokku ja tulla individuaalsele
või perekonsultatsioonile Pesarimajja või vajadusel saada konsultatsiooni ka kodus.
Afaasialiidu liikmete regulaarsetel kokkusaamistel 2 korda kuus on sihtgrupi liikmetel alati jooksvalt võimalik saada vastuseid oma küsimustele
ning ühtlasi anda omalt poolt infot oma ootustest, vajadustest.
5. Taastuskodu keskkonna arendamist, Taastuskodus Pesarimaja remonditööd.
2018 aasta on olnud Afaasialiidu taastuskodu kinnistu remontimise ja sihtgrupi vajadustele kohandamise aktiivse edasiarendamise aasta.
Jooksvalt jätkub "Pesarimaja" Tallinnas Maarjamäel, Kase 25A majandamine. Rõhku on pandud nii maja energiatõhususe tõstmisele kui
sisulisteks tegevusteks mitmekesisema keskkonna loomisele. Remondi- ja arendusfondi moodustab meie teise kinnistu müügist saadud tulu
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Soojustatud on liftišaht ja maja tagumine fassaad. Regulaarsetest üritustest osavõtjate arv on pidevalt kasvanud, seetõttu ühistegevuste ruumis
kohtade juurdesaamiseks viidud endine õppeköök välja koosolemise ruumist, endisesse kabinetti üleviidud köök on sisustasime selle
kaasaegselt, seotud läbi uue väljapääsu terrassiga, et tagada seotus aiategevustega ja ohutuseks tagavara väljapääs majast. Remontisime ja
sisustasime avarama koosviibimise ruumi, kujundasime ringi keraamikatöökoja ja rajasime viisakama invasissepääsu, püstitasime aiamaja ja
kuuri, rajasime õppe-peenramaa.
2019. a on plaanis jätkata põhikirjas ja Eesti Afaasialiidu arengukavas ettenähtud tegevusi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

167 954

210 232

2

0

1 000

3

167 954

211 232

Materiaalsed põhivarad

113 123

120 792

Kokku põhivarad

113 123

120 792

281 077

332 024

Võlad ja ettemaksed

1 920

2 823

Kokku lühiajalised kohustised

1 920

2 823

1 920

2 823

345 975

345 975

1 797

1 797

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-18 571

-82 585

Aruandeaasta tulem

-50 044

64 014

Kokku netovara

279 157

329 201

281 077

332 024

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

5

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Reservid

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Liikmetelt saadud tasud

2 094

695

Annetused ja toetused

12 601

12 103

600

6 714

0

111 990

15 295

131 502

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-44 675

-30 989

Tööjõukulud

-12 938

-26 093

-7 669

-10 402

Lisa nr

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

6

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-57

-4

-65 339

-67 488

Põhitegevuse tulem

-50 044

64 014

Aruandeaasta tulem

-50 044

64 014

Kokku kulud

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-50 044

64 014

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

7 669

10 402

Kasum (kahjum) põhivarade müügist

0

-111 990

7 669

-101 588

1 000

9 000

-903

-1 098

0

1

-42 278

-29 671

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

0

223 100

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

223 100

Kokku rahavood

-42 278

193 429

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

210 232

16 803

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-42 278

193 429

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

167 954

210 232

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

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

2

2

8

EESTI AFAASIALIIT

2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2016

345 975

Reservid

Akumuleeritud tulem

1 797

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

345 975

1 797

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

345 975

1 797

-82 585

265 187

64 014

64 014

-18 571

329 201

-50 044

-50 044

-68 615

279 157
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Afaasialiidu tegevjuhtkonna poolt koostatud 2018. aasta majandusaasta raamatupidamise aruanne kajastab perioodi 01.01.2018 kuni
31.12.2018.
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
- Ehitised

20 - 40% aastas
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)

31.12.2018

31.12.2017

Pangakontod

167 954

210 232

Kokku raha

167 954

210 232

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

0

Ostjatelt laekumata
arved

0

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Müügid

437 795

11 878

11 878

449 673

-195 490

-11 878

-11 878

-207 368

242 305

0

0

242 305

-10 402

-10 402

-111 111

-111 111

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

255 647

11 878

11 878

267 525

-134 855

-11 878

-11 878

-146 733

120 792

0

0

120 792

-7 669

-7 669

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

255 647

0

0

255 647

-142 524

0

0

-142 524

113 123

0

0

113 123

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

0

Võlad töövõtjatele

792

792

Maksuvõlad

1 008

1 008

Muud võlad

120

120

120

120

1 920

1 920

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

0

Maksuvõlad

2 306

2 306

Muud võlad

517

517

517

517

2 823

2 823

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

12 601

12 053

0

50

12 601

12 103

2018

2017

Palgakulu

-9 684

-19 502

Sotsiaalmaksud

-3 254

-6 541

-12 938

-26 043

-9 684

-26 043

3

5

31.12.2018

31.12.2017

350

350

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2018

31.12.2017

Kohustised

Kohustised

120

517

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

7 650

10 187
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