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Tegevusaruanne

EESTI AFAASIALIIDU TEGEVUS 2017 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 

puudega inimest, hääleõiguslikku nõukoja liiget. Afaasialiidu tegevust hindab kaheliikmeline revisjonikomisjon. Juhatuse töökoosolekud toimuvad 

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

Eesti Afaasialiidu peamised tegevused  2017 

•  ühingu juhtimine sh sihtgrupi huvide esindamine , 

• afaasiaga inimeste regulaarne nõustamine ning juhendamine. Afaasialiidu poole pöördus aasta lõikes iga kuu keskmiselt 3 – 4 afaasiaga 

inimest, pereliiget või spetsialisti nõuannete ja/või juhendamise saamiseks. 

• Tartu, Võru, Põlva, Järva-, Pärnu- ja Virumaal on Afaasialiidul kohalikud ühingud, kus vastava piirkonna afaasiaga inimesed saavad 

regulaarselt puudespetsiifikat arvestavalt tegutseda ja/ või vajalikku infot.  

• Vastavalt 2016 – 2020 arengukavale keskendusime  sellel aastal Taastuskodu Pesarimaja teenuste arendamisele. 

•  Jätkus KÜSK toetusega teenuste arendamise projekt, mille raames on toimunud kohtumised Tallinna ja Harjumaa omavalitsuste 

sotsiaalvaldkonna spetsialistide, abivallavalematega. Teenuse arnedamise eesmärgil on kokku kutsutud sihtgrupiga töötavad spetsialistid – 

logopeedid. 10. mail toimus valdkonna spetsialistidele suunatud infoseminar. Projekti tulemusi tutvustasime KOV sotsiaalvaldkonna 

spetsialistidele, logopeedidele ja sihtgrupi esindalatele 6. Detsembril Pesarimajas  Ja 14. Detsembril Rakvere seminaril.  Sama KÜSK-i poolt 

toetatud  projekti „ Kohanemisteenus afaasiaga inimestele“ raames töötas taastuskodus „Pesarimaja“ grupp 10 afaasiaga inimesega 16. 

veebruarist kuni 15 juununi 1 x nädalas. Teine grupp afaasiaga inimesi töötas sama programmi raames  30-st augustist kuni 2017 aasta lõpuni, 

mõlemad grupid tegid tööd  18 kohanemispäeval. Toimetulekut taastavas aktiivsuspäevade programmis osutas teenust meekond koosseisus: 

programmi koordinaator, 3 logopeedi, terapeutilise käsitöö juhendaja, perenaine ja 2 afaasiast taastumise kogemusega vabatahtlikku.    

• 1 x nädalas kasutavad afaasiaga inimesed keraamikatöökoda terapeutiliseks loovtegevuseks. Jaanuari lõpu seisuga lõppes 2016 aasta 

septembrist alanud Tallinna linna ja HMN rahastatud aktiivsuspäevade pilootgrupp.  Jätkatakse  sihtgrupile osutatavate teenuste programmide 

väljatöötamist. 

•  Afaasialiidu juhatus, omatulu vahenditest palgatud töötajad  ja vabatahtlikud töötavad Afaasialiidule kuuluvas  taastuskodus "Pesarimaja" 

Tallinnas Maarjamäel, Kase 25A. 

• "Teeme Ära " talgutel osales sellel aastal Eesti Afaasialiidu Pesarimajas üle 30 inimese, sügitöödel 20 inimest. 

• Afaasialiidu üldkoosolek toimus 1. juunil. Koosolek kinnitas majandusaasta aruande. Koosolekul mälestati lahkunud liikmeid ja juhatusse valiti 

surnud liikmete asemel uued liikmed. Külalisesinejana rääkis Katrin Tomberg, Astangu KRK ajukahjustusega inimeste programmijuht, analoogse 

sihtgrupiga inimeste programmidest Sakasamaa kogemuste põhjal.  

• 15 juunil toimus Taastuskodus afaasiaga inimeste ja pereliikmete pidulik lõuna, ümarladud ja tagasisidestav programmi analüüs. 

 

• Aasta lõpetas üle-Eestiline suurüritus „Jõuluootus“, mille raames kogunesid afaasiaga inimesed Tallinnast, Harjumaalt. Võrust, Tartust, 

Virumaalt, Läänemaalt, Raplamaalt. Külastasime Rakvere teatri etendust „Tagasi inglite juurde“, toimus, aastalõpu pidulik lõuna. Teabeseminar 

projekti „ Kohanemisteenus afaasiaga inimestele“ raames, külastused Politseimuuseumisse ja Rehbinderi majja. Osales 52 inimest. 

 

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.Korraldatakse   ühisüritusi piirkondliku PIK-ga aga ka piirkondliku ühingu enda väljasõite, 

kohtumisi, teemapäevi. 

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 2017 aastal 

 

• 2 korda kuus on Taastuskodu Pesarimaja avatud kõikidele soovijatele „Afaasiaklubiks“ kus logopeedide spetsiifilisel toel saavad suhelda 

afaasiaga inimesed, pereliikmed, pakutakse temaatilisi loenguid, arutelusid, infovahetust, meeelelahutust. 2017 aasta teemad olid: „Suhtlemine 

loomadega“, „Hambad ja hambaravi“. „Kriisiolukord – elu elektrita“,  „Sooline võrdõiguslikkus“, „Riik ka mina“, „Küüditamise jäljed“, „Lihavõtted- 

tänendus“,  „Vererõhu ööpäevaring“, „Mürgistus- kiire tegutsemine päästab elu“, „Mets(aannid) tervise teenistuses“ „Miks vajame lähedasi
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inimesi“, „Esoteerika“, „Hingedepäev“, „Toidusedeli koostamine“, „Perekondlikud tähtpäevad ja traditsioonid“,  „ Seadusemuudatused 2018

aastal“, „Hüvitised hambaproteesimisel, ravimitele tehtavate kulude  kompenseerimine“ jms. 

 

Majandustegevus 

2017 aastal müüsime ära oma  Punga 18 kinnistu , saadud  vahenditega planeerime Kase korpuse remonti. 

 

2018. a on plaanis jätkata põhikirjas ettenähtud tegevust. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 210 232 16 803 2

Nõuded ja ettemaksed 1 000 10 000 3

Kokku käibevarad 211 232 26 803  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 120 792 242 305 4

Kokku põhivarad 120 792 242 305  

Kokku varad 332 024 269 108  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 823 3 921 5

Kokku lühiajalised kohustised 2 823 3 921  

Kokku kohustised 2 823 3 921  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 345 975 345 975  

Reservid 1 797 1 797  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -82 585 -88 260  

Aruandeaasta tulem 64 014 5 675  

Kokku netovara 329 201 265 187  

Kokku kohustised ja netovara 332 024 269 108  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 695 871  

Annetused ja toetused 12 103 38 565 6

Tulu ettevõtlusest 6 714 11 574  

Muud tulud 111 990 0  

Kokku tulud 131 502 51 010  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -30 989 -14 072  

Tööjõukulud -26 093 -18 130 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -10 402 -13 134  

Muud kulud -4 1  

Kokku kulud -67 488 -45 335  

Põhitegevuse tulem 64 014 5 675  

Aruandeaasta tulem 64 014 5 675  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 64 014 5 675  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 10 402 13 134  

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -111 990 0  

Kokku korrigeerimised -101 588 13 134  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 9 000 -10 000  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 098 1 001  

Muud rahavood põhitegevusest 1 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -29 671 9 810  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
223 100 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 223 100 0  

Kokku rahavood 193 429 9 810  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 803 6 993 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 193 429 9 810  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 210 232 16 803 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

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

Aruandeaasta tulem 64 014 64 014

31.12.2017 345 975 1 797 -18 571 329 201
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Afaasialiidu tegevjuhtkonna poolt koostatud 2017. aasta majandusaasta raamatupidamise aruanne kajastab perioodi 01.01.2017 kuni

31.12.2017. 

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)

 31.12.2017 31.12.2016

Pangakontod 210 232 16 803

Kokku raha 210 232 16 803

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 000 1 000

Ostjatelt laekumata

arved
1 000 1 000

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 000 1 000

 

 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
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

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

  

Amortisatsioonikulu -10 402 -10 402

Müügid -111 111 -111 111

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 255 647 11 878 11 878 267 525

Akumuleeritud kulum -134 855 -11 878 -11 878 -146 733

Jääkmaksumus 120 792 0 0 120 792

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 0

Maksuvõlad 2 306 2 306

Muud võlad 517 517

Muud viitvõlad 517 517

Kokku võlad ja ettemaksed 2 823 2 823

 

 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
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 12 053 38 415

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 50 150

Kokku annetused ja toetused 12 103 38 565

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu -19 502 -13 550

Sotsiaalmaksud -6 541 -4 580

Kokku tööjõukulud -26 043 -18 130

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-26 043 18 130

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 4

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 350 350

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2017 31.12.2016

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

517 450

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 10 187 7 908



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2018

EESTI AFAASIALIIT (registrikood: 80023972) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KÜLLI ROHT Juhatuse liige 13.06.2018

AADE ROSIK Juhatuse liige 14.06.2018

RAUL ISOTAMM Juhatuse liige 14.06.2018



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


