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Tegevusaruanne

EESTI AFAASIALIIDU TEGEVUS 2019 aastal.
Eesti Afaasialiit on nüüdseks tegutsenud 29 aastat. See on küllaltki pikk periood, mis on loonud organisatsioonile tugeva alusmüüri, andnud

hulgaliselt kogemusi, loonud traditsioonid ja tavad.  Afaasialiidul on oma kuvand nii puuetega inimeste organisatsioonide seas kui laiemalt

ühiskonnas. Tänaseks on nii, et kui afaasiaga aga ka laiemalt ajukahjustusega inimeste jaoks plaanitakse kas ravi või hoolekandeteenuseid,

luuakse või muudetakse seaduseid või kui lihtsalt keegi on haigestunud ja saanud afaasia, siis teatakse nõu ning abi järele pöörduda meie

ühingu poole. Meie nõuandetelefon vastab alti ja jõudumööda osaleme kõiges, kus meie kogemust tarvis on.

 

Afaasia on inimeste sotsiaalset toimetulekut oluliselt mõjutav kahjustus. Rääkimise, lugemise, kirjutamise ja arvude kasutamiseta ei kujuta keegi

meist inimühiskonnas hakkamasaamist ette. Afaasialiit suunab oma igapäevase tegevuse sellele, et kõnehalvatusega inimesed ja nende

pereliikmed, sõbrad, kaaslased saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku elu, olla hoolimata kahjustusest ühiskonnas aktiivsed.

Eesti Afaasialiidu 2019 aasta üldkoosolek toimus 29 mail Tallinnas, Pesarimajas. Koosolek valis uue juhatuse     järgmiseks kolmeks aastaks.

Afaasialiitu juhatusse kuulub 3 juriidiliselt vastutavat liiget ja 4 sihtgrupi esindajat, kõikidel juhatuse liikmetel on võrdne otsustav hääl. Juhtorganil

on töökoosolekud igal nädalal. Otsustavad istungid aga vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 x kvartalis.

 

Sihtgrupi huvikaitse ja teavitustöö

Afaasia kui üks keerukamaid inimeste sotsiaalset toimetulekut halvav funktsioonipuue on laiale üldsusele jätkuvalt vähe tuntud. Põhjus on lihtne:

afaasiaga inimesed ei saa oma probleemidest ise rääkida ega kirjutada, sest just rääkimise ja kirjutamise võime ongi neil kahjustada saanud.

Afaasia ei ole intellektipuue. Peale vaadates aga seda, inimesele suuri probleeme põhjustavat puuet näha pole. Nii peavad seda probleemi

avama teised inimesed, kellel paraku endal vastav tõeline kogemus puudub.

Afaasialiidu juhatus ja meie ühingusse kuuluvad erialaspetsialistid osalevad rahvusvahelise afaasiaorganisatsiooni A.I.A tegevuses. afaasiaga

inimesi puudutavate seaduste ja regulatsioonide  väljatöötamisse kaasarääkimises, osaleme insuldi ravijuhendi koostamise töörühmas,

patsiendiorganisatsioonide esindajate töös.

Eesti Afaasialiidu koduleht www.afaasia.ee avab mitmekülgselt info afaasia, sellega kaasnevate probleemide kohta. Afaasialiidu kodulehel

hoiame olulist infot ka afaasialiidu tegevuste ja afaasiaga inimestele, nende peredele pakutavate võimaluste kohta.

Käesolevast aastast alustas tegutsemist ka Afaasialiidu Facebooki leht www.Facebook.com/afaasialiit

Kuigi afaasiaga inimestest vaid üksikud saavad ise osaled Facebooki raames info vahendamises oleme sealses keskkonnas kajastanud

organisatsiooni tegevust, jaganud nõuandeid ja tegutsemisprintsiipe võimaldamaks huvilistel paremini mõista inimesi, kellel on afaasia.

 Rahvusvahelise afaasia teadlikustamise kuu kampaania raames saatsime terve juuni kuu jooksul iga päev avalikkusele ühe olulise sõnumi, mis

kas seletab lahti, mis on afaasia või juhendab kuidas suhelda, toetada afaasiaga inimesi. Sama avalikustamise kuu raames avasime soovijatele

ka uksed oma taastuskodus Pesarimaja. II poolaasta jooksul oleme keskendunud mitmekesiste tegevuste kajastamisele ühingus.

Teave trükis:

• Afaasia teadlikustamise kuu raames ilmus  Postimehes meie artikkel mille idee oli anda üldsusele teada, et afaasia ei ole intellekti vaid

kõnepuue.

• Detsembrikuu TERVIS + ajakirjas ilmus artikkel afaasiast ja afaasiaga inimestesi „Kui sõnu ei leia üles“.

• Detsembrikuu ajakiri Puutepunktid kajastas põhjalikult Eesti Afaasialiidu tegemisi, tutvustas afaasiat, afaasiaga seotud temaatikat.

PRPBLEEM:

Afaasialiitu kuuluvad ka mitmed ühingud või seltsingud erinevates Eesti maakondades, aktiivsemad neist Võrus, Tartus. Tagasihidlikumalt ka

Põlvas, Paides. Hääbuvana Rakveres ja Pärnus, täiesti on lõppenud tegevus Haapsalus, Viljandis ja Valgas. Murettekitava tendentsina tuleb

välja tuua, et kuna afaasiaga inimeste organisatsioone saavad puudespetsiifika tõttu edukalt töös hoida valid erialaspetsialistid – logopeedid, 20

aastat tagasi selleks tööks koolittaud meeskond on aga väsinud või pensionile läinud, seetõttu on enamikes maakondades on allühingute töö

taandunud tagasihoidlikuks või suisa kustunud.

Eesti Afaasialiidu keskuseks on peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste taastuskodu Pesarimaja Tallinnas Maarjamäel, mis samuti on oma 20

aastase eksistentsi jooksul läbi elanud nii suuemaid kui väiksemaid mõõnu ja tõuse. Hetkel võime tegevust Pesarimajas lugeda paremaks

perioodiks. 

http://www.afaasia.ee
http://www.Facebook.com/afaasialiit
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Regulaarne tegevus Taastuskodus Pesarimaja_

• Terapeutilise loovtegevuse keraamikatunnid toimuvad 1 x nädalas Töökojas saavad juhendaja käe all korraga töötada 6 inimest. Kuna

afaasia kõrval enamasti esineb ka ühe kehapoole halvatus, kahjustub juhtuva käe liigutamine, koordinatsioon ja seetõttu ka igapäevaste

tööde tegemise osavus, siis kas keraamika või ka teiste loovtegevuste käigus saavad inimesed taastada oma toimetulekut, sealhulgas luua

reaalselt väärtuslikke esemeid, teha tõeliselt tulemuslikku loomingulist tööd.

• Alates sügishooajast laiened terapeutiliste loovtegevuste võimalus, 2 x kuus meisterdati ise postkaarte, küünlaid, jõulukaunistusi. Liikmete

omaalgatuslikult koondati kudumise huvilised.

• Alates veebruarist 2019 juhendab 1 x nädalas Pesarimajas afaasiaga inimesi füsioterapeut. Tema juhendamisel toimusid grupis harjutamised

aga ka individuaalsed tunnid. Füsioterapeut on kõikidele soovijatele koostanud kas nädalaks või pika perspektiiviga individuaalsed

harjutuskavad, et taastada võimalikult hästi füüsiline liikumine

• Suhtlemise ja afaasiaga inimestele vastuvõetava infovahetamise eesmärgil saavad afaasiaga inimesed koos läbi vaadata nädala uudised,

lugeda lehti, erinevaid huvipakkuvaid artikleid.

• Iganädalastes klubides on olnud teemadeks

• 3. jaanuaril  „Ma tahan midagi head!“

• 17. jaanuaril „Veri - palju tarkust vere kohta“

• 31. jaanuaril „Libedus, kuidas libedaga terveks jääda“

• 6. veebruar „Aeg – kuidas oma aega planeerida?“

• 13. veebruar „ Puhkusereis ei ole kättesaamatu luksus!“

• 20. veebruar „ Eesti sünnipäeva piduroad“

• 27. veebruar „Meditsiiniabi kättesaadavus“

•  6. märts „Meie uus Riigikogu – kes on kes?“

• 13. märts „Emakeele päev: vana ja uus luule“

• 20. märts „ Elu loodusmärke lugedes“

•  27. märts „Kui Brexiti asemel oleks Estexit…“.

• 3. aprill „Hea nali ja halb nali“

• 10. aprill „Maitsetaimed aknalaual ja rõdul“

• 17. aprill „Valmistume lihavõtte pühadeks – munade värvimise tehnikad“

• 24. aprill „Kuidas kahandada pakendiuputust?“

• 1 mai – RIIGIPÜHA – veedame aega kodus pere keskel. Pesarimaja on kinni.

• 8. mai TALGUD PESARIMAJAS – tule ise ja kutsu sõber ka tööle kaasa !!!

Talgutöödekd: uue piirdeaia materjali ettevalmistamine, aiamaja värvimine, aiakoristustööd jms.

• 15. mai „Suvine kultuuriprogramm – kuhu minna?“

• 22. mai „UV indeks – kuidas ennast päikese eest kaitsta aga saada ikka D-vitamiini?“

• 29. mai AFAASIALIIDU AASTAKOOSOLEK – keraamikataieste näitus

• 5. juuni Sportlikud murumängud Pesarimaja aias

• 12. juuni HOOAJA LÕPETAMINE Grillipidu oma aias.

AVATUD USTE PÄEV- TERE TULEMAST KÜLLA!

• 4. September – hooaja avamine, liikumismängud õues

• 12. September „Toitumine emotsioonidest – meenutame suve“

• 26.september- toitumine „Pestitsiidihirmus tehtud valikud“

• 10. Oktoober – räägime poliitikast: mida on meie keeruka olekuga valitsus(ed) meile poole aastaga pakkunud.

• 7. November – nostalgilised meenutused „Elu nõukaajal“ ja „Minu isa“

• 5.detsember – „Päkapikud ja teised traditsioonid, mis sisustavad jõulude ja uue aasta ootamise perioodi“

• 18. Detsember – PIDULIK JÕULULÕUNA muusika ja tantsuga.

 

Taastuskodu Pesarimaja keskkonna arendamine

Jätkunud on tööd taastuskodus Pesarimaja. Vähemate remonditöödega oleme jätkanud oma majas. Suurem töö on olnud

aiakeskkonnas, kus valmis on saanud aiamaja. Selle sisemus on saanud värvi alla, ümbrus heakorrastatud, valminud on kiviteed,

terrassipiirded. Talguliste abil on osaliselt ettevalmistatud materjal ka tänavaäärse piirdeaia ja väravate uuendamiseks.
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Käesoleva aasta suvel toimus keskkonna vastavusse viimine riikliku rehabilitatsiooniteenuse osutamise nõuetele. Terviseamet

tunnistas meie Taastuskodu sobivaks riikliu rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Alates novembrist 2019 on Eesti Afaasialiidu

Taastuskodu Pesarimaja kantud Majandustegevuse registrisse rehabilitatsiooniasutusena.

Projektitöö

• Hasartmängumaksu rahadest projektide toetamise kord on käesolevast aastast muutunud. Uue korra kohaselt oli sellel aastal esimene

võimalus lisatoetuseks projekte esitada  1 – 16 aprillilni. Esitasime sellesse vooru projekti, et alustata sügisest uue toimetulekuõppe grupiga.

Meie projekti otsustati toetada.

Sellega seoses on Taastuskodus alates septembrist 1 x nädalas, igal kolmapäeval tegutsenud afaasiaga inimeste toimetulekuõppe

grupp, milles igakordselt osaleb 10 – 15 inimest, toimub regulaarne pereliikmete nõustamine ja toetamine, uusi afaasiaga inimesi ja

nende pereliikmeid on aasta jooksul pöördunud Afaasialiidu poole ja astunud ühingu liikmeks üle 40.

• Hasartmängumaksu vahendite IV väiketaotluste voor oli erakorraliselt tavapärasest suurem. Esitasime toetamise taotluse ka sellesse vooru

ning saime positiivse vastuse. Projekti tegevused katavad 2020 aasta.

• Koostööpartnerina oleme kaasatud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Haigekassa rahastusega projekti taotlusesse osalemaks insuldihaigete

raviteekonna disainimises ja piloteerimises.

 

Organisatsiooni juhtimine: Eesti Afaasialiit on nüüdseks tegutsenud 29 aastat. See on küllaltki pikk periood, mis on loonud organisatsioonile

tugeva alusmüüri, andnud hulgaliselt kogemusi, loonud traditsioonid ja tavad.  Afaasialiidul on oma kuvand nii puuetega inimeste

organisatsioonide seas kui laiemalt ühiskonnas. Tänaseks on nii, et kui afaasiaga aga ka laiemalt ajukahjustusega inimeste jaoks plaanitakse

kas ravi või hoolekandeteenuseid, luuakse või muudetakse seaduseid või kui lihtsalt keegi on haigestunud ja saanud afaasia, siis teatakse nõu

ning abi järele pöörduda meie ühingu poole. Meie nõuandetelefon vastab alti ja jõudumööda osaleme kõiges, kus meie kogemust tarvis on.

 

Afaasia on inimeste sotsiaalset toimetulekut oluliselt mõjutav kahjustus. Rääkimise, lugemise, kirjutamise ja arvude kasutamiseta ei kujuta keegi

meist inimühiskonnas hakkamasaamist ette. Afaasialiit suunab oma igapäevase tegevuse sellele, et kõnehalvatusega inimesed ja nende

pereliikmed, sõbrad, kaaslased saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku elu, olla hoolimata kahjustusest ühiskonnas aktiivsed.

Eesti Afaasialiidu 2019 aasta üldkoosolek toimus 29 mail Tallinnas, Pesarimajas. Koosolek valis uue juhatuse     järgmiseks kolmeks aastaks.

Afaasialiitu juhib 3 liikmeline vastutav juhatus ja sellel lisaks 4 liikmeline nõukoda, kuhu kuuluvad just afaasiaga inimesed. Juhtorganil, mis

koosnebki vastutavast juhatusest koos nõukojaga on töökoosolekud igal nädalal. Otsustavad istungid aga vastavalt vajadusele, kuid mitte

harvem kui 1 x kvartalis.

Sihtgrupi huvikaitse: fookuses on eeskätt afaasiaga inimestele vajaliku abi ja nõustamise saamine . Alustamise selle ülesande täitmist

Haigekassa kokkukutsutud töögrupis osalemisega, mis päädis süstemaatilise tööga insuldijärgse raviteekonna disainimises ja piloteerimises

osalemisega. Samuti on töös afaasiaga inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamine.

Regulaarne tegevus organisatsiooni liikmetega ja sihtgrupiga laiemalt:

projekti eesmärkide täitmine

• esindada ühiskonnas afaasiaga inimesi ja nendega seotud isikuid - täidetud vastavalt võimalustele

• toetada  Afaasialiidu traditsioone ja tuginedes kogemustele  tuua välja säilitamist . edasiarendamist väärivad suunad

- säilitatud on organisatsioonis liikmetele suunatud regulaarne sisutegevus. Ära jäi sellel aastal traditsiooniline

suurüritus vahendite nappuse tõttu

• arendada ja tugevdada organisatsiooni

• pakkuda liikmetele ning laiemalt puudegrupile võimalus huvihariduseks ja sotsiaalseks aktiivsuseks - huvitegevus

taastuskodus Pesarimaja toimus regulaarselt, samuti oli inimestel võimalus juhitult suhelda regulaarselt.       

• arendada ja pakkuda puudespetsiifilisi tugiteenuseid - tugiteenuste pakkumine sai lahenduse HMN poolt

käesolevale lisaks rahastatud projekti näol.

• Tagada hädavajalik infovahetuse võimalus  afaasiaga inimestele - infovahetus tagati aastajooksul nii, et inimestel oli

iganädalaselt võimalik saada ja anda individuaalselt ja puudespetsiifiliselt toetatud infot.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 152 926 167 954 2

Kokku käibevarad 152 926 167 954  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 138 743 145 709 4

Kokku põhivarad 138 743 145 709  

Kokku varad 291 669 313 663  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 375 1 920 5

Kokku lühiajalised kohustised 3 375 1 920  

Kokku kohustised 3 375 1 920  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 345 975 345 975  

Reservid 1 797 1 797  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -36 028 -18 571  

Aruandeaasta tulem -23 450 -17 458  

Kokku netovara 288 294 311 743  

Kokku kohustised ja netovara 291 669 313 663  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 660 2 094  

Annetused ja toetused 22 871 12 601 6

Tulu ettevõtlusest 600 600  

Kokku tulud 24 131 15 295  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -18 735 -12 089  

Tööjõukulud -20 219 -12 938 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -8 646 -7 669  

Muud kulud 19 -57  

Kokku kulud -47 581 -32 753  

Põhitegevuse tulem -23 450 -17 458  

Aruandeaasta tulem -23 450 -17 458  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -23 450 -17 458  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 8 647 7 669  

Kokku korrigeerimised 8 647 7 669  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 1 000  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 455 -903  

Kokku rahavood põhitegevusest -13 348 -9 692  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -32 586  

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -1 680 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 680 -32 586  

Kokku rahavood -15 028 -42 278  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 167 954 210 232 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -15 028 -42 278  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 152 926 167 954 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/

Reservkapital

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2017 345 975 1 797 -18 571 329 201

Aruandeaasta tulem -17 458 -17 458

31.12.2018 345 975 1 797 -36 029 311 743

Aruandeaasta tulem -23 450 -23 450

Muud muutused

netovaras
1 1

31.12.2019 345 975 1 797 -59 478 288 294
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Afaasialiidu tegevjuhtkonna poolt koostatud 2019. aasta majandusaasta raamatupidamise aruanne kajastab perioodi 01.01.2019 kuni

31.12.2019. 

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



11

EESTI AFAASIALIIT 2019. a. majandusaasta aruanne

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)

 31.12.2019 31.12.2018

Pangakontod 152 592 167 954

Kassa 334 0

Kokku raha 152 926 167 954
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  

Muud masinad

ja seadmed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 255 647 11 878 267 525

Akumuleeritud kulum -134 855 -11 878 -146 733

Jääkmaksumus 120 792 0 120 792

  

Ostud ja parendused 32 586 32 586

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
32 586  32 586

Amortisatsioonikulu -7 669 -7 669

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 288 233 0 288 233

Akumuleeritud kulum -142 524 0 -142 524

Jääkmaksumus 145 709 0 145 709

  

Ostud ja parendused 1 681 1 681

Amortisatsioonikulu -8 647 -8 647

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 289 914 289 914

Akumuleeritud kulum -151 171 -151 171

Jääkmaksumus 138 743 138 743

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 1 424 1 424

Maksuvõlad 1 951 1 951

Kokku võlad ja ettemaksed 3 375 3 375

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 0

Võlad töövõtjatele 792 792

Maksuvõlad 1 008 1 008

Muud võlad 120 120

Muud viitvõlad 120 120

Kokku võlad ja ettemaksed 1 920 1 920
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 22 871 12 601

Kokku annetused ja toetused 22 871 12 601

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu -15 126 -9 684

Sotsiaalmaksud -5 093 -3 254

Kokku tööjõukulud -20 219 -12 938

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-20 219 -9 684

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 350 350

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018

Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

120

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 13 281 7 650


