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EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA tegevusala on kristlik sotsiaaltöö. Sellel tegevusalal lähtutakse 

kristlase sotsiaalsest vastutusest ning hea partnerluse põhimõtetest nii avaliku sektori kui teiste 

valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja ühendustega. 

Diakoonia ja ühiskonnatöö tegevusvaldkonnad 
1. eestkoste erinevate sotsiaalsete gruppide eest, kes kiriklikku eestkostet vajavad 

2. kogukonna arendamine ja organiseerimine (mudelite loomine, andmine, toetamine) 

3. sotsiaalteenuste osutamine 

 

1. Eestkostetegevust teostati peamiselt kinnipidamisasutustes olevate inimeste huvide ja õiguste 

kaitseks. Hoiti kontakti ja vahetati infot vanglakomisjonidega, kriminaalhooldusega, vanglatega ja külastati 

kinnipeetavaid ning koostati taotlusi ja selgitusi.  

2. Nõustati kogukonna arendamisega tegelevaid inimesi ja gruppe, kodanikuühiskonna koostöövormides 

tegevus- ja arendusdokumentide ettevalmistamises. Jätkus rahvusvaheline arendusprojekt SEMPRE 

Accelerators. Täideti eesmärk rajada Harkujärvele kogukonnakeskus, kus osutatakse sotsiaal- ja vaba-aja 

teenuseid. Projekti kahe aasta eelarveks oli 85 000 €. Projekti kestust pikendati juhtpartneri initsiatiivil 

seoses koroonakriisiga kuni aprill 2021. Kogukonnateenuste osutamine ja arendamine jätkub edukalt. 

3. Osutati tugiisikuteenust ja nõustamisega majutusteenust kinnipidamiskohtades ja 

rehabilitatsiooniasutustes. Täideti riigihanget vanglast vabanenud isikutele nõustamisega 

majutusteenuse osutamiseks Tartus koos ühendusega Valge Eesti. Kestus kuni 30.09.2022, hanke maht 

180 000. Samasugust riigihanget täidetakse Ida Virumaal, Jõhvis.  
Intellektuaalsete erivajadustega inimeste ja nende perekondade vaimulik teenimine ning tegevused 

on koroona nakkusohu tõttu toimunud ainult väga piirkondlikult ja kitsas ringis: perelaager 

Saaremaal, töökeskuste töö Rakveres ja Kohilas, kodukülastused; kirikutunnid Maarja külas, mida viis 

läbi Kaido Soom; samuti Juksis, Tallinnas ja Vääna-Viti hooldekodus, mida korraldas Tiina Ool. 

Hingehoidlikke vestlusi korraldati telefoni teel. Koostööläbirääkimised on toimunud kahe projekti 

alustamiseks 2021. aastal: 1) Action Menchi fondi rahastusel südamepuhaste töötegevuse ja 

iseseisva hakkamasaamise toetamine ning 2) Norra Misjoniseltsi toel vaimulik teenimine. 

Raske ja sügava puudega lapsi kasvatavatele peredele osutati tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuseid 

ning korraldati lastelaagreid. Teenuse raames arendab ja pakub sihtasutus lapsehoiu- ja tugiisiku 

teenust ning toetava teenusena transpordi teenust suure hooldusvajadusega raske ja sügava 

puudega (edaspidi RSP) 0–17-aastastele lastele ja noortele. Rahastuse põhiosa ca 928581 € on 

tagatud läbi Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) kuni vastava ESF projekti lõpuni (31.12.2020). 

Lisaks maksid kaks valda (Rae ja Harku) täiendavat tasu (ca  121 673 €), mis on sihtotstarbeliselt ette 

nähtud nendes valdades teenuseosutajatele kõrgemate töötasude maksmiseks. Harkujärve kiriku 

ruumides osutatava lapsehoiu teenuskohtade ümberkujundamiseks vanemale sihtgrupile vahetati 

sisustus ja ehitati ümber väline mänguväljak. 

 

Rahastamine ja koostöö 
SA tegevust toetatakse EELK Konsistooriumi poolt ja Schleswig Holsteini Diakooniakeskuse poolt, 

samuti sõpruskoguduste poolt Norras ja Soomes, aga peamised vahendid saab SA oma tööks 

projektfinantseerimise, teenuste müügi ja riigihangetes osalemise abil. Aruandeaastal on olulisimad 

koostööpartnerid avalikust sektorist olnud Sotsiaalkindlustusamet (raske ja sügava puudega lapsi 

kasvatavatele peredele osutatud tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenused) ja Justiitsministeerium 

(tugiisikuteenused kinnipidamiskohtades ja jätkutugi ning nõustamisega majutusteenus 

rehabilitatsiooniasutustes). Olulised partnerid on kohalikud omavalitsused, kogudused ja 

vabaühendused. 

Poliitilised ja majanduslikud mõjud 
Majanduskeskkonnas toimunud muutused avaldavad mõju ka SA tegevusele. Sotsiaalkindlustusamet 

andis puuetega lastele osutatavate teenuste tagamise kohustuse üle kohalikele omavalitsustele. See 

muudab SA olukorra selles tegevusvaldkonnas ebakindlaks: rohkem läbirääkimisi ja vähenev rahaline 

maht. Osadel omavalitsustel on oma partnerid, osad hakkavad ise teenused osutama. 

Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingute täitmine jätkub 2022 aasta sügiseni.  

 



Teenuste osutamine on olnud ajutiselt pärsitud COVID -19 mõjul, vanglate külastamine oli piiratud, 

ligipääs hooldekodudele samuti, aga olulist majanduslikku kahju see SA-le ei põhjustanud. Juhtkond 

reageeris adekvaatselt, võttis kasutusele abinõud (maskid, desovedelikud) ning kärpis vähenenud 

koormuse tõttu administratiivtöötajate osas personalikulusid. Kontoritöötajad viidi üle kaugtööle, 

mida jätkatakse ka edaspidi. Konsistooriumi kaudu saadi toetust riigieelarvest, 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 154 750 120 029  

Nõuded ja ettemaksed 59 925 87 488 2

Kokku käibevarad 214 675 207 517  

Kokku varad 214 675 207 517  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 10 000  

Võlad ja ettemaksed 114 939 100 015 4

Kokku lühiajalised kohustised 114 939 110 015  

Kokku kohustised 114 939 110 015  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 97 502 21 546  

Aruandeaasta tulem 2 234 75 956  

Kokku netovara 99 736 97 502  

Kokku kohustised ja netovara 214 675 207 517  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 31 650 33 348  

Annetused ja toetused 67 739 93 724  

Tulu ettevõtlusest 1 183 459 1 162 202 6

Kokku tulud 1 282 848 1 289 274  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -535 727 -554 503 7

Jagatud annetused ja toetused 0 -430  

Mitmesugused tegevuskulud -170 929 -81 736 8

Tööjõukulud -573 961 -576 540 9

Kokku kulud -1 280 617 -1 213 209  

Põhitegevuse tulem 2 231 76 065  

Intressikulud 0 -110  

Muud finantstulud ja -kulud 3 1  

Aruandeaasta tulem 2 234 75 956  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 31 650 33 348

Laekunud annetused ja toetused 67 739 93 724

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 126 137 1 093 311

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -430

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -613 042 -620 448

Väljamaksed töötajatele -567 763 -520 083

Kokku rahavood põhitegevusest 44 721 79 422

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 10 000

Saadud laenude tagasimaksed -10 000 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -10 000 10 000

Kokku rahavood 34 721 89 422

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 120 029 30 607

Raha ja raha ekvivalentide muutus 34 721 89 422

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 154 750 120 029
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 21 546 21 546

Aruandeaasta tulem 75 956 75 956

31.12.2019 97 502 97 502

Aruandeaasta tulem 2 234 2 234

31.12.2020 99 736 99 736
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud

Eesti Raamatupidamise seadusega ning täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid,

mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul aruandekuupäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus aruandekuupäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

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 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 58 322 58 322

Ostjatelt laekumata

arved
58 322 58 322

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
63 63

Ettemaksed 1 540 1 540

Tulevaste perioodide

kulud
1 540 1 540

Kokku nõuded ja

ettemaksed
59 925 59 925

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 68 891 68 891

Ostjatelt laekumata

arved
68 891 68 891

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
18 597 18 597

Kokku nõuded ja

ettemaksed
87 488 87 488

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 5 500 15 885

Sotsiaalmaks 13 433 36 135

Kohustuslik kogumispension 628 1 454

Töötuskindlustusmaksed 862 2 123

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 18 597

Ettemaksukonto jääk 63    

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 63 20 423 18 597 55 597
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 43 477 43 477

Võlad töövõtjatele 31 237 31 237

Maksuvõlad 20 423 20 423

Muud võlad 19 802 19 802

Muud viitvõlad 19 802 19 802

Kokku võlad ja ettemaksed 114 939 114 939

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 15 791 15 791

Võlad töövõtjatele 28 227 28 227

Maksuvõlad 55 597 55 597

Muud võlad 274 274

Muud viitvõlad 274 274

Saadud ettemaksed 126 126

Muud saadud ettemaksed 126 126

Kokku võlad ja ettemaksed 100 015 100 015

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Töötasude kohustis 31 207 28 227

Kulutuste eest 1 200 274

Kokku võlad töövõtjatele 32 407 28 501

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Tulu teenuste müügist 1 183 459 1 162 202

Kokku tulu ettevõtlusest 1 183 459 1 162 202
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Müügi eesmärgil ostetud teenused 523 847 533 459

Transpordikulud 11 880 21 044

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
535 727 554 503

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 15 226 10 657

Energia 4 454 8 325

Kütus 4 454 8 325

Mitmesugused bürookulud 39 035 17 414

Lähetuskulud 1 360 760

Koolituskulud 942 210

Ostetud teenused 97 507 31 933

Ürituste korralduskulud 12 405 12 437

Kokku mitmesugused tegevuskulud 170 929 81 736

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 429 021 431 058

Sotsiaalmaksud 144 941 145 482

Kokku tööjõukulud 573 962 576 540

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
573 962 576 540

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 74 76

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2019

Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

10 000

Laenud

2020 Saadud

laenud

Saadud

laenude

tagasimaksed

Makstud

intressid

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

 

Juhatuse liige 10 000 -10 000 110 10 EUR 2020

 

2019 Saadud laenud Makstud

intressid

Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

 

Juhatuse liige 10 000 110 10 EUR 2020

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 38 372 35 544

Nõukogu liikmetele tasusid makstud ei ole. Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikega ning nende valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjatega tehinguid ei ole. Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmete ning

nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjatega tehinguid ei ole.Asutajate ja liikmetega ostu ja müügi tehinguid ei ole. Asutajate

ja liikmetega laenu saamist ja võtmist toimunud ei ole.

Juhatuse liimetele on makstud tasususi 38372 EUR Juhatuse liikmele on tagasimakstud laenu 10000 EUR ja arvetatud intresse .

Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva

COVID – 19 mõjud

Teenuste osutamine on olnud ajutiselt pärsitud COVID -19 mõjul, mistõttu oli perioode, mil vanglate külastamine oli piiratud, aga olulist

majanduslikku kahju see SA-le ei põhjustanud. Juhtkond reageeris adekvaatselt, võttis kasutusele abinõud (maskid, desovedelikud) ning kärpis

vähenenud koormuse tõttu administratiivtöötajate osas personalikulusid. Kontoritöötajad viidi üle kaugtööle, mida jätkatakse ka edaspidi.

Konsistooriumi kaudu saadi ka ühekordset toetust riigieelarvest.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2021

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood: 90014342) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AVO ÜPRUS Juhatuse liige 04.06.2021



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus nõukogule

Oleme üle vaadanud EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020,

nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovarade muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet,

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud

raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 13.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardig, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Ossep

Vandeaudiitori number 424

osaühing Notera Audit

Audiitorettevõtja tegevusloa number 113

Paldiski mnt 21, Keila linn, Harju maakond, 76606

06.06.2021



Audiitorite digitaalallkirjad
EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood: 90014342) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud

audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ENN OSSEP Vandeaudiitor 06.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6277363

Mobiiltelefon +372 5020857

E-posti aadress diakoonia@eelk.ee


