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ÜTSA tegevusaruanne 

Ühiskonnatöö Sihtasutus (ÜTSA) on asutatud 2012. aastal Eesti Kirikute Nõugkogu poolt. 

ÜTSA eesmärk on 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. 

2020. a taotleti rahastust uutele projektidele ning toimus üleminek juhtimises ja tegevuses. 

Peamiseks tegevuseks sai märtsis 2020 algatatud heategevuslik veebipõhine kristliku hingeabi 
portaal sinuabi.ee koroonapandeemia mõjude leevendamiseks.  

Muudatused sihtasutuse juhtimises. ÜTSA juhatuse liikmeteks olid 2020. aastal Avo Üprus 

(kuni 31.03.2020) ja Erik Salumäe (kuni 30.09.2020) ning alates  1. oktoobrist 2020 

ainuisikuliselt Kristiina Krabi-Klanberg.  

31. detsembri 2020 seisuga tegutsesid ÜTSA nõukogu liikmetena peapiiskop emeeritus Andres 

Põder (nõukogu esimees), piiskop Philippe Jourdan, pastor Meego Remmel (nõukogu 

aseesimees). 

Rahastust taotleti kaheks projektiks:  

1. KÜSKi 2020. aasta arenguhüppe taotlusvoorust taotleti toetust mobiilirakenduse 
Kerko jaoks. Projektijuht Erik Salumäe. 

Projekti sisuks oli mugava mobiilirakenduse loomine, mis võimaldab usuühenduste 

liikmetele ja usuühendustele mugavat mitmepoolset suhtlust ning tegevuste 

korraldamist (uute liikmete liitumine, liikmeskonna arvestus, liikmete aktiveerimine, 

tegevustest ja osalemisest teavitamine, annetuste kogumine, osalemine hääletustel, 

teenistustel osalemine, kaugtegevus, pühakodade avatudolemisest teavitamine jpm). 

Rakendus on oikumeeniline ja usuühenduste liikmetele tasuta (mõeldav on kaaluda 

usuühendustele sellega liitumiseks jõukohase kuutasu kehtestamine) ja 
ekspordipotentsiaaliga. Taotlust ei rahastatud. 

2. Vabariigi Valitsuse/Siseministeeriumi rahastusest eriolukorra mõju leevendamiseks 

usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele taotleti toetust 
kristliku hingeabi portaali sinuabi.ee arendamiseks. Projektijuhiks Kristiina Krabi-

Klanberg, spetsialistide kogukonna eestvedajateks Karmen Maikalu ja Meego Remmel. 

Taotleti 16 500, eraldati 14 000 eurot. 

Sinuabi.ee portaaliga oli 2020. aastal seotud 70 spetsialisti (hingehoidjat, psühholoogi, 

psühholoogilist nõustajat, vaimulikku, kaplanit). Portaali kaudu on abivajajal võimalik esitada 

oma mure või küsimus, saada abi teiste küsimustest-vastustest (foorum) ja teemakohastest 

linkidest (artiklid, videod jms materjalid), leida kristlike spetsialistide kontakte ja võtta 

nendega ühendust. 



Portaali külastas 2020. aasta maikuust alates keskeltläbi 100 inimest päevas. Siseministeeriumi 

toetuse abil loodi portaalile uus front-end koos reaalajalise suhtlusvõimaluse ja vene keele 
toega ning uus adminliides. 

Vabatahtlikest sinuabi.ee spetsialistidele korraldati veebipõhiseid koolitusi-kohtumisi, et 

toetada spetsialistide kogukonna kujunemist ning mõjusama praktika arendamist.  

Sinuabi.ee portaali teavituseks lansseeriti sinuabi.ee Facebooki leht ning trükipressi 
kampaania. 

Jätkus ka „Täht Idas“ annetuste kampaania Beiruti (Liibanon) ning Calcutta (India) laste 

toitlustamise toetuseks ning kampaaniaga koguti eraisikutelt 254 eurot ning projekti vedas eest 
vabatahtlikuna Agnus-Dei Üprus. 

Töötajaid oli  2020. aastal kaks. Tulud annetustest 254 EUR. Tegevustoetus EKN-lt oli 7000 
EUR. 

 



5
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 13 310 13 220 2

Nõuded ja ettemaksed 577 240 3

Kokku käibevarad 13 887 13 460  

Kokku varad 13 887 13 460  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 5 315 5 199 5

Kokku lühiajalised kohustised 5 315 5 199  

Kokku kohustised 5 315 5 199  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 8 261 25 847  

Aruandeaasta tulem 311 -17 586  

Kokku netovara 8 572 8 261  

Kokku kohustised ja netovara 13 887 13 460  
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Ühiskonnatöö sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 7 000 0 6

Annetused ja toetused 14 554 6 890 6

Muud tulud 3 0  

Kokku tulud 21 557 6 890  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -15 639 -24 478  

Tööjõukulud -5 609 0 7

Kokku kulud -21 248 -24 478  

Põhitegevuse tulem 309 -17 588  

Muud finantstulud ja -kulud 2 2  

Aruandeaasta tulem 311 -17 586  
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Ühiskonnatöö sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 309 -17 588  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -86 101 331  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -135 -72 885  

Kokku rahavood põhitegevusest 88 10 858  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest 2 2  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 2 2  

Kokku rahavood 90 10 860  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 220 2 360 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 90 10 860  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 310 13 220 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 25 847 25 847

Aruandeaasta tulem -17 586 -17 586

31.12.2019 8 261 8 261

Aruandeaasta tulem 311 311

31.12.2020 8 572 8 572
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Ühiskonnatöö sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ühiskonnatöö SA  2020.aasta 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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Ühiskonnatöö sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskonto 13 310 13 220

Kokku raha 13 310 13 220

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
336 336

Ettemaksed 241 241

Tulevaste perioodide

kulud
241 241

Kokku nõuded ja

ettemaksed
577 577

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Ettemaksed 240 240

Tulevaste perioodide

kulud
240 240

Kokku nõuded ja

ettemaksed
240 240

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 48

Sotsiaalmaks 251 288

Kohustuslik kogumispension 6

Töötuskindlustusmaksed 18

Ettemaksukonto jääk 85  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 336 360
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 955 4 955

Maksuvõlad 360 360

Kokku võlad ja ettemaksed 5 315 5 315

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Muud võlad 5 199 5 199

Muud viitvõlad 5 199 5 199

Kokku võlad ja ettemaksed 5 199 5 199

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Kirikute Nõukogu 0 0 5 000 -5 000 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 0 5 000 -5 000 0 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 0 5 000 -5 000 0 0

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Kirikute Nõukogu 0 0 7 000 -7 000 0 0

Tegevustoetus lep

7-4/1848
0 0 14 000 -14 000 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 0 21 000 -21 000 0 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 0 21 000 -21 000 0 0



12

Ühiskonnatöö sihtasutus 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 4 216 0

Sotsiaalmaksud 1 393 0

Kokku tööjõukulud 5 609 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 5 199



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2021

Ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood: 90012225) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTIINA KRABI-KLANBERG Juhatuse liige 10.06.2021



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Ühiskonnatöö sihtasutus nõukogule

Oleme üle vaadanud Ühiskonnatöö sihtasutus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud kuupäeval

lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, 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 12.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

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

standardiga, 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 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

30.06.2021



Audiitorite digitaalallkirjad
Ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood: 90012225) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ENN OSSEP Vandeaudiitor 30.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5168334

E-posti aadress kristiina.klanberg@gmail.com


