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Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (www.epnu.ee) on mittetulunduslik vabaühendus ja tegutseb avalikes huvides. 2018. aasta seisuga kuulus

EPNÜL võrgustikku 3 tegutsevat ühendust: Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, Tartumaa Puuetega Naiste Ühing ja MTÜ Haabersti

Tugikeskus. Oma võrgustikuga teeme tihedat koostööd kahe suurema naiste ühendusega: Eesti Naiste Koostöökett (www.naistekoostookett.ee)

ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (www.enu.ee). Oleme samuti olnud esindatud erinevate puuetega inimeste organisatsioonide ja avaliku

sektori (Sotsiaalministeerium, Töötukassa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Võrdõigusvoliniku) projektides. Osalesime invapoliitilistes

ja valimiseelsetes aruteludes, arenguprogrammide koostamisel, samuti mõttekoja Praxise korraldatud tegevustes.

EPNÜL juhatuses on Mare Abner (esinaine), Marju Reismaa TPNÜ ja Jelena Pipper THPNÜ.

EPNÜL tegevusprogramm 2018 aastal koondas liidu põhifunktsioonide täitmiseks vajalikke tegevusi: • organisatsiooni arendamine: juhatuse töö

eesmärgipärane ning vastutustundlik korraldus põhikirjaliste eesmärkide ja puuetega naiste ootuste täitmiseks, • uute teenuste arendamine:

erivajadustega naiste nõustamisteenus ja tugikeskuse loomine,

• liikmete kaasamine: traditsiooniliste liikmeid kaasavate ürituste korraldamine kolm korda aastas (aastakoosolek märtsis, suvine õppereis

augustis ning aasta kokkuvõttev seminar detsembris), • teadlikkuse tõstmine: seminari/koolituse või infopäeva korraldamine erivajadustega

inimestele tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni ja tugiteenuste teemadel, keskendudes puuetega naiste  spetsiifilistele probleemidele, • info

jagamine: infovahetuse korraldamine liikmetele ning teistele huvigruppidele (paberkandjal infoleht/voldik, koduleht, foorum, teabepäevad valitud

teemadele keskendudes). Veebilehe pidev täiendamine ja uuendamine.• rahvusvahelise koostöö arendamine: õppereis välisriiki ja kogemuste

vahetamine. Projekti eesmärkideks oli:

• Aktiivsena vananemist soodustamine, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamine ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste

kindlustamise toetamine;

• Võrdse kohtlemise (siinjuures soolise võrdõiguslikkuse) alase teadlikkuse tõstmine, sallivuse ja kaasamise suurendamine;

• EPNÜL sihipärane ja tulemuslik tegevus arvestades EL ja Eesti trendidega;

• Juhatuse- ja organisatsiooniliikmete teadlikkuse tõus ja motiveeritus koostööks läbi koolituste ja katusorganisatsioonide üritustel osalemise;

• EPNÜL oma väljaannete (paberkandjal Euroopa Puuetega Naiste Manifest 2, infoleht/voldik ja koduleht www.epnu.ee) toimimine kaasaja

tasemel;

• Info ja teabe edastamine teistele ühiskonnaliikmetele Liidu tegevusest ja erivajadustega naiste/tütarlaste toimetulekust

• Diskussioonide algatamine liidu liikmete hulgas olulistes sotsiaalprobleeme puudutavates küsimustes nagu majanduslik langus, vaesus,

tööpuudus, ühiskonna haavatavad riskigrupid (naised, lapsed, vanemaealised), ebavõrdsus jms;

• Erinevate seisukohtade avaldamine teemadel: sooline võrdõiguslikkus, seksuaalsus, sotsiaalne sugu, puude/tervise tulemused, eelarvamused,

stereotüüpsed hoiakud jne;

• Avaliku arvamuse avaldamine puuetega inimeste ja naiste õigustest ja võimalustest toetudes puuetega inimeste õiguste konventsioonile;

• Puuetega naistele nõustamise teenuse ning sarnase toe arendamine.  

• Organiseeritud infovahetust (foorum, koduleht) olulistes valdkondades nagu olme ja abivahendid, seadusandlus, statistika, naiste tervis jms;

• Pereprobleemide lahendamine, et tõsta puudega pereliikme sotsiaalset aktiivsust ning kaasatust probleemide lahendamisse, toetada puudega

tüdruku/naise iseseisvumist, arendada enesekindlust

EPNÜL juhatuse koosolekuid toimus kokku neli korda, lisaks Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu ja Tartumaa Puuetega Naiste

Ühingu juhatuse koosolekud (osavõtjaid kokku kuni 16). Üldkoosolekuid oli kolm liidul ja kahel ühingul. Koosolekutest võttis osa kokku

viiskümmend (50) inimest. Liikmesühendus Tartumaa Puuetega Naiste Ühing korraldas Räpinas suvelaagri, millest võttis osa kuusteist (16)

erivajadusega inimest. Tartumaa Puuetega Naiste Ühing saab kokku enamasti kord kuus Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsis. Liikmesühendus

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu juhatus tuli kokku aasta jooksul kord kuus ja kokku võttis osa juhatuse koosolekutest kuni 16

inimest. Samuti korraldas 2018. aasta jooksul THPNÜ kokku  viis (5) suuremat koosviibimist liikmetele: kevad- ja naistepidu ( 28 osavõtjat),

üldkoosolek (25 osavõtjat) ja infopäev (39 osavõtjat), sügiskoosviibimine (21), klubiüritus (12), kodukülastus (6 osavõtjat) ning aastalõpu

koosviibimine (48 osavõtjat).

EPNÜL juhtuse liikmed osalesid põhiliselt Eesti Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja, Tallinna Puuetega Inimeste

Tegevuskeskuses toimuvatel seminaridel ja koosolekutel. Osaleti Eesti Inimõiguste Keskuse poolt korraldatud konverentsil: "Vanus on vaid

number! Kas ka tööturulu?" EPNÜL esindajad osalesid aktiivselt ka parapurjetamise tutvustamise ning arendamisega seotud projektides.

2018. aastal korraldas EPNÜL soolise võrdsuse teemalise seminar/koolituse "Sugu ja puue" Rakveres ja foorumi "Märka Naist, mitte puuet"

Tallinnas. Üritustel osales kokku üheksakümmend kolm inimest.

http://www.epnu.ee
http://www.naistekoostookett.ee
http://www.enu.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 506 1 601  

Nõuded ja ettemaksed 0 255  

Kokku käibevarad 1 506 1 856  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 2 356 0 2

Kokku põhivarad 2 356 0  

Kokku varad 3 862 1 856  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 847 934 3

Kokku lühiajalised kohustised 847 934  

Kokku kohustised 847 934  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 922 678  

Aruandeaasta tulem 2 093 244  

Kokku netovara 3 015 922  

Kokku kohustised ja netovara 3 862 1 856  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 0 302  

Annetused ja toetused 10 991 7 970 5

Muud tulud 0 2  

Kokku tulud 10 991 8 274  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 875 -8 003 7

Mitmesugused tegevuskulud -23 -27  

Kokku kulud -8 898 -8 030  

Põhitegevuse tulem 2 093 244  

Aruandeaasta tulem 2 093 244  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 0 302

Laekunud annetused ja toetused 90 30

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -6 829 -5 432

Väljamaksed töötajatele -1 307 -1 917

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
10 901 7 940

Kokku rahavood põhitegevusest 2 855 923

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-2 950 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 950 0

Kokku rahavood -95 923

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 601 678

Raha ja raha ekvivalentide muutus -95 923

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 506 1 601
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 678 678

Aruandeaasta tulem 244 244

31.12.2017 922 922

Aruandeaasta tulem 2 093 2 093

31.12.2018 3 015 3 015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühing  on koostanud aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 

17 Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist.  

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud  kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood

otsesel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 192 eurot ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.  

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest:

teenustasud, mittetagastuvad maksud, jne. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on

maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused(e. jääkmaksumuses). Materiaalset

põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Juhul kui bilansipäeval selgub, et vara kaetav väärtus on langenud alla bilansilise jääkmaksumuse, viiakse läbi vara väärtuse test ja hinnatakse

põhivara vajadusel alla.

Väärtuse testi käigus leitakse vara kaetav väärtus, mis on suurem kahest järgmisest näitajast:

- vara õiglasest väärtusest(miinus müügikulutused);

- vara kasutusväärtusest(kasutusväärtuse hindamiseks koostatakse reaalne projektsioon antud varaga seotud rahavoogude kohta

järgmistel perioodidel ja arvutatakse nende rahavoogude nüüdisväärtus)

Vara allahindluseks tekib vajadus ainult juhul, kui nii vara õiglane väärtus(miinus müügikulutused)  kui vara kasutusväärtus on väiksemad

bilansilisest maksumusest . 

Juhul kui selgub, et üks esimesena leitud näitajatest ületab vara bilansilise maksumuse, puudub vajadus teise näitaja leidmiseks.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    192

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimist kajastatakse vastavalt RTJ 12. 

 

Tegevuse sihtfinantseerimine 

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui: 

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja 

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. 

 

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, 

kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal 

toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine. 

 

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega 

kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid ei täideta, on praktiliselt olematu. 
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Varade sihtfinantseerimine 

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit. 

Brutomeetod - sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud

vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt RTJ 5 „Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad“; vara

soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on

võetud arvesse ka seda, kas laekumine  selles perioodis on tegelikult kindel.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

  

Ostud ja parendused 1 267 1 267 1 683 2 950

Muud ostud ja parendused 1 267 1 267 1 683 2 950

Amortisatsioonikulu -287 -287 -307 -594

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 267 1 267 1 683 2 950

Akumuleeritud kulum -287 -287 -307 -594

Jääkmaksumus 980 980 1 376 2 356



10

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 518 518  

Maksuvõlad 186 186 4

Muud võlad 143 143  

Muud viitvõlad 143 143  

Kokku võlad ja ettemaksed 847 847  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 679 679  

Maksuvõlad 255 255 4

Muud võlad 0 0  

Muud viitvõlad 0 0  

Kokku võlad ja ettemaksed 934 934  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 67 91

Sotsiaalmaks 112 152

Kohustuslik kogumispension 2 5

Töötuskindlustusmaksed 5 7

Ettemaksukonto jääk 0  255  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 186 255 255

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 7 901 7 940 6

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 3 000 0 6

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 90 30  

Kokku annetused ja toetused 10 991 7 970  

sh eraldis riigieelarvest 10 901 7 940  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2018 2017 Lisa nr

Rahaline annetus 10 991 7 970  

Kokku annetused ja toetused 10 991 7 970  
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EPNÜL Tegevusprogramm 2017 0 7 940 -7 940 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 7 940 -7 940 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 7 940 -7 940 0

 

 31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Toetus investeeringuteks 2018 0 3 000 -3 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
0 3 000 -3 000 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

EPNÜL Tegevusprogramm 2018 0 7 901 -7 901 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 7 901 -7 901 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 10 901 -10 901 0

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidule laekusid 2018 aastal Eesti Puuetega Inimeste Fondi kaudu alljärgnevad sihtotstarbelised toetused:

* 7 901 eurot - Projekti "EPNÜL tegevusprogramm 2018. Erivajadustega inimeste eestkoste võimekuse ja teadlikkuse arendamine." tegevuste

elluviimiseks. Kõik projektis planeeritud tegevused viidi 2018 aastal ellu vastavalt kavandatule.

* 3 000 eurot - organisatsiooni tegutsemise ja teenuste pakkumise jätkusuutlikkuse tugevdamiseks vajalikeks investeeringuteks ja soetusteks.

EPNÜL sisustas toetuse toel oma kontoriruumid ning soetas tööks vajalikku kontoritehinkat. Kõik soetused teostati 2018 aastal, soetatud varad

on kajastatud bilansis kontol "Materiaalne põhivara". Varade jääkmaksumus 31.12.2018 seisuga on 2 356 eur.
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud 888 458

Üür ja rent 744 110

Mitmesugused bürookulud 569 105

Koolituskulud 50 0

Tööjõukulud 2 201 2 576

Amortisatsioonikulu 594 0

Ürituste korraldamisega seotud kulud 2 516 1 265

IT- ja sidekulud 578 815

Raamatupidamine- ja aruandlus 480 432

Muud 255 2 242

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 875 8 003

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 1 645 1 925

Sotsiaalmaksud 556 651

Kokku tööjõukulud 2 201 2 576

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
2 201 2 576

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 1 265 1 505

Aruandlus- ja võrdlusperioodil seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole ning aastalõpu seisuga puuduvad seotud isikute osas nii

nõuded kui kohustused.

2018. aastal maksti töötasuna ühingu juhatuse liikmetele 1 265 eurot (brutotasu) ühingu poolt läbiviidud projektide raames tehtud tööde

eest, tasu maksmiseks vajalikud vahendid saadi sihtfinantseerimise korras.


