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2013. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Ühiskonatöö Sihtasutus (edaspidi SA) asutati Eesti Kirikute Nõukogu poolt 2012 detsembris
eesmärgiga toetada koguduste, kiriklike asutuste ja organisatsioonide sotsiaalset ja
majanduslikku arengut programmide ja projektide algatamise, koordineerimise, nõustamise
ja juhtimisega ning nendega seonduvate uuringute, arendustöö ja täiendkoolituse koordineerimise
ning korraldamisega. SA tegutseb avalikes huvides ning ei taotlemajanduslikku kasu.
Palgalisi töötajaid ei ole. SA juhtimisorganiteks on juhatus ja nõukogu, kes töötavad
vabatahtlikkuse alusel.
Aruande-aastal on SA korraldanud koguduste esindajatele tasuta teabepäevi, sh kaks kahepäevast
projektikirjutamise ja -juhtimise koolitust Harju Ettevõtluse Arenduskeskuses Tallinnas ja üks
Põltsamaal. Osaleti naasmiskonverentsi korraldamisel Tallinnas Nelipühikirikus (18.10.),
üritustel ja kohtumistel jagati voldikuid ja teavet SA konsultatsioonidest ja koolitustest.
Konsulteeritud on projektikirjutamise osas EKBL Antsla ja Kehra kogudusi, EELK Viljandi Jaani
kogudust, EELK Rakvere Kolmainu kogudust, Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsi, EMK keskust
Tähetorn, EELK Perekeskust, EELK Risti kogudust jt Sotsiaalse ettevõtluse koolituse läbiviimisse
kaasati SA Sõbralt sõbrale juhatuse liige Henri Lehtsaar. Alustati arengukava koostamist.
Regulaarselt on läbi viidud EL uue finantsperioodi seiret ning olukorrast on antud vahe ülevaade
06.12.2013 toimunud teabepäeval. Lektoriteks olid Riigikogu rahanduskomisjoni liige Annely Akkermann
ja Rahandusministeeriumi peaspetsialist Magnus Urb.
Arendatud on kodulehekülge www.estodiac.eu ja sõlmitud leping raamatupidajaga.
Ette on valmistatud projekt sihtasutuse arenduseks, mis on teavitus-, koolitus- ja nõustamisteenustele
üles ehitatud. Välja töötatud ja kirikukeskuste vahendusel kogudustele edastatud on küsimustik
teenustest ja koostööst omavalitsustega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

29.12.2012

Raha

3 945

8 500

Kokku käibevara

3 945

8 500

3 945

8 500

Võlad ja ettemaksed

453

8 500

Kokku lühiajalised kohustused

453

8 500

453

8 500

Aruandeaasta tulem

3 492

0

Kokku netovara

3 492

0

3 945

8 500

Lisa nr

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

2

Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

29.12.2012 31.12.2013

29.12.2012 29.12.2012

Lisa nr

Annetused ja toetused

8 500

0

3

Kokku tulud

8 500

0

-4 335

0

-673

0

-5 008

0

Põhitegevuse tulem

3 492

0

Aruandeaasta tulem

3 492

0

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

29.12.2012 31.12.2013

29.12.2012 29.12.2012

3 492

0

-8 500

0

453

0

-4 555

0

-4 555

0

8 500

8 500

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

-4 555

0

3 945

8 500
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
29.12.2012

0

0

Aruandeaasta tulem

3 492

3 492

31.12.2013

3 492

3 492
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Ühiskonnatöö SA raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel,
mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 12-kuulisi tähtajalisi
deposiite.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad 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.
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 tingimuslike kohustustena.

Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Eraldi arvestust peetakse üldhalduskulude kohta. Tulude ja
kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed
summeeritakse. Sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse sihtasutuse tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende
olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

453

453

453

453

453

453

29.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Saadud ettemaksed

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

8 500

8 500

Muud saadud
ettemaksed

8 500

8 500

Kokku võlad ja
ettemaksed

8 500

8 500

üle 5 aasta

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

29.12.2012 31.12.2013

29.12.2012 29.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

8 500

0

Kokku annetused ja toetused

8 500

0

sh Eesti Kirikute Nõukogu

8 500

0

29.12.2012 31.12.2013

29.12.2012 29.12.2012

Rahaline annetus

8 500

0

Kokku annetused ja toetused

8 500

0

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.02.2014
Ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood: 90012225) 29.12.2012 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AVO ÜPRUS

Juhatuse liige

17.02.2014

MEELIS MAIKALU

Juhatuse liige

18.02.2014

TAUNO TOOMPUU

Juhatuse liige

30.04.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja
humanitaarteaduste vallas

72201

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 5020857

E-posti aadress

avo@estodiac.eu

