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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

ESTL juhatus on koostanud 2011. a. majandusaasta aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu vara, kohustusi ja netovara ning

majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise

seadusest ja on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

 

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande

koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil

antud hinnangust.

 

Juhatuse hinnangul on ESTL jätkuvalt tegutsev üksus. Juhatus kinnitab 2011. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. 
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Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 47 371 77 952  

Nõuded ja ettemaksed 18 800 12 012  

Kokku käibevara 66 171 89 964  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 2 556 2 556  

Materiaalne põhivara 131 489 0 4

Kokku põhivara 134 045 2 556  

Kokku varad 200 216 92 520  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 12 440 0  

Võlad ja ettemaksed 23 162 23 059  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 16 278 0 6

Kokku lühiajalised kohustused 51 880 23 059  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 50 055 0  

Võlad ja ettemaksed 64 850 36 572  

Kokku pikaajalised kohustused 114 905 36 572  

Kokku kohustused 166 785 59 631  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 32 889 34 041  

Aruandeaasta tulem 542 -1 152  

Kokku netovara 33 431 32 889  

Kokku kohustused ja netovara 200 216 92 520  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 361 470  

Annetused ja toetused 124 877 419 542  

Tulu ettevõtlusest 101 369 8 628  

Muud tulud 2 145 943  

Kokku tulud 228 752 429 583  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -79 530 -246 514  

Tööjõukulud -145 618 -178 959 7

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 658 0  

Muud kulud -82 -5 188  

Kokku kulud -226 888 -430 661  

Põhitegevuse tulem 1 864 -1 078  

Finantstulud ja -kulud -1 322 -74  

Aruandeaasta tulem 542 -1 152  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 864 -1 078

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 658 0

Kasum (kahjum) põhivara müügist 0 1 253

Kokku korrigeerimised 1 658 1 253

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -6 790 -12 014

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -33 189 515

Laekunud intressid 31 0

Kokku rahavood põhitegevusest -36 426 -11 324

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -129 522 0

Laekunud intressid 0 100

Kokku rahavood investeerimistegevusest -129 522 100

 

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 140 850 0

Saadud laenude tagasimaksed -2 754 0

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 376 0

Makstud intressid -1 353 -174

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 135 367 -174

Kokku rahavood -30 581 -11 398

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 77 952 89 350

Raha ja raha ekvivalentide muutus -30 581 -11 398

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 47 371 77 952
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 34 041 34 041

Aruandeaasta tulem -1 152 -1 152

31.12.2010 32 889 32 889

Aruandeaasta tulem 542 542

31.12.2011 33 431 33 431



11

Eesti Seksuaaltervise Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ESTL 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega

ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

ESTL kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise

aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt

on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist

15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti

kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel

perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)

pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid

äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud eur bilansipäeval kehtinud

Kesk Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. 

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud

pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte

omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõte

kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda

enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütar- ja  sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks

loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid. Igal bilansipäeval hindab

ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute

väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et

vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on

ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt

laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 EUR  ja mille kasulik eluiga on

üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende

üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest,

millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile

eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi

kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest

tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad

oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates

perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti

hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse

põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus

objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke

soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    10000 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned 3

Transport 15

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema

soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu

sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara

järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

ESTL tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja

tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.
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Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks

Käibemaks 501   

Üksikisiku tulumaks  1 633 1 272

Erisoodustuse tulumaks   106

Sotsiaalmaks  2 722 2 547

Kohustuslik kogumispension  90 30

Töötuskindlustusmaksed  343 295

Ettemaksukonto jääk 91  91

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 592 4 788 4 341

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2010 31.12.2011

10573576 Sesuaaltervise Kliinik OÜ Eesti Eriarstiabi 100 100

Omandatud osalused:

Tütarettevõtja nimetus Omandatud osaluse % Omandamise kuupäev
Omandatud osaluse

soetusmaksumus

OÜ Seksuaaltervise Kliinik 100 19.08.1999 2 556
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Transpordi-

vahendid

31.12.2009  

Soetusmaksumus    21 161 21 161

Akumuleeritud kulum    -19 908 -19 908

Jääkmaksumus    1 253 1 253

  

Allahindlused väärtuse languse

tõttu    -1 253 -1 253

  

31.12.2010  

Jääkmaksumus    0 0

  

Ostud ja parendused 129 522 3 625 3 625  133 147

Amortisatsioonikulu -1 295 -363 -363  -1 658

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 3 625  133 147

Akumuleeritud kulum -1 295 -363 -363  -1 658

Jääkmaksumus 128 227 3 262 3 262  131 489

Lisa 5 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2011 2010

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2011 31.12.2010

12 kuu jooksul 560 1 660

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2009 Saadud Tulu/amortisatsioon 31.12.2010
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Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

HRC  263 147 -263 147 0

HTM 27 359 30 940 -21 727 36 572

AEF  11 687 -11 687 0

Sign of Life  5 000 -5 000 0

TLV Astangu  1 598 -1 598 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 27 359 312 372 -303 159 36 572

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
27 359 312 372 -303 159 36 572

 

 31.12.2010 Saadud Tulu/amortisatsioon 31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

HTM 36 572 13 481 -50 053  
AEF  10 000  10 000

PMN  12 005 -12 005  
EHKI  12 782 -12 782  
SoMin HMN  6 278  6 278

Koolituskeskus  5 711 -5 711  
US Ajateenijad  14 976 -14 976  
EHKI (EHK)  6 858 -6 858  
EHKI-SRT (EHK)  22 492 -22 492  
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 36 572 104 583 -124 877 16 278

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
36 572 104 583 -124 877 16 278

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 108 347 132 736

Sotsiaalmaksud 37 271 46 223

Kokku tööjõukulud 145 618 178 959

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 65 54

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011

Kohustused

Tütarettevõtjad 13 000
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Aruande digitaalallkirjad
Eesti Seksuaaltervise Liit (registrikood: 80102393) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KÜLLI FRIEDEMANN Juhatuse liige 19.06.2012

KAI PART Juhatuse liige 19.06.2012

KADRI SIKK Juhatuse liige 19.06.2012

MADE LAANPERE Juhatuse liige 19.06.2012

GRETE URBEL Juhatuse liige 19.06.2012

KRISTJAN POMM Juhatuse liige 19.06.2012

MARIE ABEL Juhatuse liige 21.06.2012

SIIM VÄRV Juhatuse liige 21.06.2012

MAIRI KAHA Juhatuse liige 27.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud

elanikegrupi huvide kaitse
94991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6552755

Faks +372 6552755

E-posti aadress estl@amor.ee


