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Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste
mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis. Meie eesmärgiks on hoida ja
parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist. Tegutseme selle nimel
ennetuse, seire ja sekkumisega; teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi
organisatsioonidega; räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi
koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Seisame hea selle eest, et kõikidele naistele,
meestele ja noortele oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused
kättesaadavad.
Liit asutati 1994 aastal ning kandis kuni juunini 2005 a. nime Eesti Pereplaneerimise Liit
(EPPL). Alates 1995 aastast kuulub ESTL Rahvusvahelisse Pereplaneerimise
Föderatsiooni (IPPF),
 

 

ESTL-i peamised tegevused 2017 aastal olid järgmised:

 

• Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine

• Seksuaalvägivalla ennetus noorte hulgas läbi noorte ning noortega tegelevate spetsialistide teadlikkuse tõstmise

• Seksuaaltervisealane internetinõustamiseteenus

• Seksuaalvägivalla alase teadlikkuse tõstmine ja kahjulike hoiakute muutmine Moldovas

• Moldova noorte nõustamiskeskuste võrgustiku võimekuse tõstmine noorte seksuaal ja reproduktiivtervisealasel nõustamisel ning

seksuaalhariduses

• Seksuaalhariduslikud koolitused Tallinna koolidele

• Koolitusvaldkond

 

 

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine

 

Juhtimiseelarve: Alates 2017. aastast puudub projekti juhtimiseelarve seoses Haigekassa poolse teenuse disainimisega ning otsusega hanget

mitte välja kuulutada

(Eraldiseisev Haigekassa eelarve teenuste osutamiseks NNKtes: ~900 000 €

Tervise Arengu Instituut toetas kindlustamata isikute teenendamist: ca 50 000 €

 

Projekti eesmärgid ja tulemused:

Projekti kaugeesmärgiks on Eesti noorte hea reproduktiivtervis, mis väljendub15–19 aastaste sündimuskordaja languses ja legaalselt

indutseeritud abortide abortiivsuskordaja languses vanuses 15-24 aastaks 2016 võrreldes eelnevate aastatega, samuti korduvabortide

esinemissageduse languses ja seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse esmahaigestumuse languses.

 

Projekti lähieesmärkideks oli hõlmata aastaks 2017 noorte nõustamiskeskuste teenustega 17 000 noort, ravijuhtude arv on ca 34000 visiiti (Eesti

Statistikaameti andmetel elas Eestis 01. jaanuari 2014. aasta seisuga 156 224 noort vanuses 15–24 aastat).

Oluline on tähelepanu pöörata poiste osakaalu pidevale tõstmisele, 2015. aastal moodustas poiste osakaal 6,8%, 2016. aastal 7,81%.

http://www.estl.ee/projektid/t%C3%B6%C3%B6s-olevad-projektid/48/?m=459
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Kuna andmete aluseks on keskuste kvartaalsed aruanded, üks suuremaid keskuseid - Tartu Seksuaaltervise Kliinik keeldub aga andmeid

edastamast, ei ole 2017. aasta kokkuvõtet numbrilisel kujul adekvaatselt koostada.

 

 

Seksuaalvägivalla ennetus noorte hulgas läbi noorte ning noortega tegelevate spetsialistide teadlikkuse tõstmise

 

Projekti kestvus: Mai 2017 - juuni 2018

Eelarve: 108258,20 €

Projekti rahastab: Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Projekti eesmärk: Projekti üldeesmärk on seksuaalvägivalla ennetus peamiselt noorte seas ja vägivalla mõjude vähendamine läbi noorte

teadlikkuse tõstmise, vägivallaga ja sooga seotud stereotüüpsete hoiakute vähendamise ning vägivallavaba käitumist soodustavate normide ja

sotsiaalsete oskuste arendamise kaudu.

 

Eesmärkide saavutamiseks :

1. Jätkatakse seksuaalvägivalla teemaliste koolituste väljatöötamist, millega on algust tehtud Eesti Seksuaaltervise Liidu eelnenud

seksuaalvägivalla teemaliste projektide raames, laiendades sihtgruppi noorte, õpetajate, noorsootöötajate, asenduskodude töötajate ja teiste

noortega töötavate spetsialistide näol (Norra finantsmehhanismidest rahastatud projekt 2014-2016 ning Hasartmängumaksu Nõukogu

rahastatud projekti 2016-2017);

2. Viiakse läbi seksuaalvägivalla teemalised koolitused õpetajatele/haridustöötajatele, noorsootöötajatele,

sotsiaalpedagoogidele/sotsiaalnõustajatele ning asenduskodude töötajatele;

3. Viiakse läbi seksuaalvägivalla ennetuse alane noortekonverents koolimeedia tegijatele ning õpilasesinduste liikmetele;

4. Viiakse läbi venekeelne seksuaaltervise alane seminar noortele ja noorsootöötajatele Ida-Virumaal (koostöös Tartu Ülikooli Narva

kolledžiga);

5. Noortekonverentsi töötubade tulemusi arvestades viiakse läbi noortele suunatud ennetuskampaania ja tegevused;

6. Viiakse läbi laiem avalik teavituskampaania, mille tulemusel on tõusnud seksuaalvägivalla ohvrite ja toimepanijate riskirühmade teadlikkus

seksuaalvägivalla olemusest ja ohtlikkusest, selle lubamatusest, abisaamise vajadustest ning vägivalla ohvritele kättesaadavatest teenustest

ja abivõimalustest.

7) Täiendatakse ESTL noortele suunatud lehte Amor.ee seksuaalvägivalla alase infoga ning materjalidega, täiendatakse ESTL

seksuaalvägivalla teemast alamlehte estl.ee/eioleseks venekeelse materjaliga.

 

2017 a tegevused: Töötati välja seksuaalvägivalla teemaline koolitus noortega töötavatele spetsialistidele.

 

Seksuaaltervisealane internetinõustamiseteenus
 

Projekti kestvus: 01.jaanuar 2017 a. – 31.detsember 2017 a.

Eelarve: 33 724,40 €

 

Projekti rahastab Tervise Arengu Instituut

 

Projekti eesmärk:
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Tagada Eestis elavatele noortele (14–24.a) kvaliteetse heatasemelise seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse

kättesaadavus teabe- ja nõustamiskeskkonnas www.amor.ee.

 

2017 a tegevused:

• Kokku vastati 2017 a. 1052-le saabunud küsimusele. Murekirjade arv on võrreldes varasemate aastatega vähenenud (2014 aastal 1700-le,

2016 a vastasime 1263 kirjale, mis on) kuid see langus on olnud ka ootuspärane, kuna kodulehe sisu on oluliselt põhjalikum ning seetõttu on

ka erinevatele probleemidele vastuse leidmine võrreldes varasemaga oluliselt lihtsam

 

 

 

• 2017 a. olid 80% murekirjade saatjatest tüdrukud ning 20% noormehed, ehk noormehi on 1% rohkem võrreldes 2016 aastaga. Venekeelsete

kirjade osakaal oli 9%, mis on 2% rohkem aasta varasemaga.

• Enim küsiti rasestumisvastaste vahendite kohta (20%), millele järgnesid menstruatsioon (13%), STLI (9%), rasedus (8%), suhetel teemal

(8%), kas rase?(5%), seks (4%), raseduse katkestamine (3%), kas rase? (4%) jne.

• Keskeltläbi on ühes kuus www.amor.ee kodulehel 14 500 külastust. (Allikas: Google analytics)

• 2017 a viidi läbi 2 päevane suvekool noortenõustajatele (sh internetinõustajatele)

• 2017 a viidi läbi ka kvaliteedihindamine laekunud kirjade osas, mille põhjal võib öelda, et internetinõustamise kvaliteet on jätkuvalt väga kõrge

ning meeskonda on haaratud vaid parimad oma ala eksperdid, kes teevad oma tööd suure pühendumusega.

 

 

 

 

 

 

 

Seksuaalvägivalla alase teadlikkuse tõstmine ja kahjulike hoiakute muutmine
Moldovas
 

Projekti kestvus: 01. august 2017 a. – 30. september 2018 a.

Eelarve: 156 992,00 €

Rahastaja: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

 

Projekti eesmärk: Seksuaalvägivalla leviku ja mõjude vähendamine ning ohvrite abistamine Moldovas. Viime kõigepealt Moldovas erinevates

sihtrühmades läbi seksuaalvägivalla hoiakute teemalise uuringu, teeme seksuaalvägivalla vastase meediakampaania, et teadvustada probleemi

sihtgruppide seas ja murda ühiskonnas levivaid ohvreid süüdistavaid müüte. Kohandame Moldova jaoks meedikutele ohvrite abistamise juhendi

ja korraldame Moldovas seksuaalvägivalla ohvritega kokkupuutuvate võtmeisikute (prokurörid, politseinikud, kohtumeedikud) õppereisi Eestisse

tutvustamaks Eesti kogemusi. Lisaks viivad Eesti eksperdid Moldovas läbi ka kaks koolitust seksuaalvägivalla ohvritega kokkupuutuvatele

spetsialistidele ja võtmeisikutele.

 

 

http://www.amor.ee
http://www.estl.ee/projektid/t%C3%B6%C3%B6s-olevad-projektid/48/?m=459
http://www.estl.ee/projektid/t%C3%B6%C3%B6s-olevad-projektid/48/?m=459
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Moldova noorte nõustamiskeskuste võrgustiku võimekuse tõstmine noorte

seksuaal ja reproduktiivtervisealasel nõustamisel ning seksuaalhariduses

Projekti kestvus: 01. november 2016 a. – 31. november 2017 a.

Eelarve: 129 594,4 €

Rahastaja: Välisministeerium

 

Projekti laiemaks eesmärk:

Tõsta Moldova seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste noorte nõustamisteenuste võrgustiku pädevust ning võimekust Eesti edukate ja maailmas

tunnustatud vastavate näidete varal, et parandada noorte ligipääsu kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, infole ning seeläbi edendada Moldova

noorte seksuaaltervisealaseid näitajaid. Läbi projekti käigus toimuva tööjuhendamise ning nõustajate koolituste tutvustatakse Eesti näiteid ja

kogemusi seksuaalhariduses, seksuaalnõustamises ning seksuaalvägivalla vastases tegevuses ning motiveeritakse osalejaid näidete

juurutamiseks ning edasi andmiseks.

 

Seksuaalhariduslikud koolitused Tallinna koolidele
 

Projekti kestvus: 01.veebruar 2017 a. – 31.detsember 2017 a.

Eelarve: 12 000,00 €

Projekti rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

Projekti eesmärk: Tasuta seksuaalhariduslike koolituste läbiviimine Tallinna

üldhariduskoolidele, nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele noortele, vanuses 11-19

aastat.   2017 a viidi läbi 123 tasuta seksuaalhariduslikku koolitust Tallinna koolidele, kus

osales kokku 2007 noort.

 

Koolitusvaldkond
Koolitusvaldkonna eesmärgid:

Koolitusvaldkonna kaugeesmärgiks on selle jätkusuutlikkuse tagamine läbi erinevate koolitus- ja loenguprojektide, koostöös erinevate

rahastajatega.

Koolitusvaldkonna lähieesmärgiks on: seksuaaltervisealaste kooliloengute pakkumine kõigis vanuseastmetes, koostöös erinevate rahastajatega.

 

Koolitusvaldkonna sihtrühma hõlmatus:

Erinevaid kooliloenguid telliti 2017 aastal kokku 486, neis osales 6228 õpilast.

 

Läbi noorte nõustamiskeskuste viidi läbi 132 seksuaalhariduslikku koolitust ja grupitööd, milles osales kokku 4142 kooliõpilast, läbi Tallinna

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti rahastuse 123 loengut 2007-le õpilasele; läbi ning tasulisi koolitusi telliti kokku 22, ühtekokku 356 õpilasele.
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Koostöö katus- ja IPPF liikmesorganisatsioonidega
 

• “Health for youth” Association from Moldova

 

 

JUHATUSE DEKLARATSIOON

 

ESTL juhatus on koostanud 2017. 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.

ESTL-i juhatus ei ole saanud palka oma tegevuse eest 2017 aastal.

Juhatuse hinnangul on ESTL jätkuvalt tegutsev üksus. Juhatus kinnitab 2017 a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

 

 

 

Tallinnas, 69.aprillil 2018 a.

 

 

_________________

Marie Abel

President
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 105 162 95 825  

Nõuded ja ettemaksed 20 186 5 787  

Kokku käibevarad 125 348 101 612  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 592 731 513 047  

Materiaalsed põhivarad 404 841 362 763 4

Kokku põhivarad 997 572 875 810  

Kokku varad 1 122 920 977 422  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 83 344 5

Võlad ja ettemaksed 75 141 69 409  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 142 458 132 967 6

Kokku lühiajalised kohustised 217 599 285 720  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 485 781 334 369 5

Kokku pikaajalised kohustised 485 781 334 369  

Kokku kohustised 703 380 620 089  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 357 333 245 182  

Aruandeaasta tulem 62 207 112 151  

Kokku netovara 419 540 357 333  

Kokku kohustised ja netovara 1 122 920 977 422  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 615 810  

Annetused ja toetused 207 497 266 633 6

Tulu ettevõtlusest 43 281 31 647  

Muud tulud 4 424 6 752  

Kokku tulud 255 817 305 842  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -136 622 -142 656  

Tööjõukulud -108 190 -166 914 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -4 429 -4 429 4

Muud kulud -12 -293  

Kokku kulud -249 253 -314 292  

Põhitegevuse tulem 6 564 -8 450  

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt 79 685 149 889  

Intressitulud 600 277  

Intressikulud -24 642 -29 565  

Aruandeaasta tulem 62 207 112 151  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 6 564 -8 450  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 4 429 4 429 4

Kokku korrigeerimised 4 429 4 429  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -14 399 2 884  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 733 27 547  

Laekunud intressid 600 277  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
286 183 324 903 6

Muud rahavood põhitegevusest -276 692 -284 383  

Kokku rahavood põhitegevusest 12 418 67 207  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-46 507 -79 836 4

Antud laenude tagasimaksed -128 344 0 8

Kokku rahavood investeerimistegevusest -174 851 -79 836  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 196 412 89 200 8

Makstud intressid -24 642 -29 565  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 171 770 59 635  

Kokku rahavood 9 337 47 006  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 95 825 48 819  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 337 47 006  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 105 162 95 825  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 245 182 245 182

Aruandeaasta tulem 112 151 112 151

31.12.2016 357 333 357 333

Aruandeaasta tulem 62 207 62 207

31.12.2017 419 540 419 540
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ESTL 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mis

tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ja see on koostatud väikeettevõtte aruandluse alusel.  ESTL

2017 kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

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 -kohustised

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

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2017 on ümber hinnatud eur bilansipäeval kehtinud

Europa 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.

Varud

Vara – raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt

toob tulevikus majanduslikku kasu.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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,
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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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000 EUR

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.

Finantskohustised

Kohustis – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab

majanduslikult kasulikke ressursse.

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

Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12

kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks

ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.

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 – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel

omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali.

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.

Kulud
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Kulu – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena,

mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 1 559 1 626

Üksikisiku tulumaks   1 572

Sotsiaalmaks 3 949 2 922

Kohustuslik kogumispension 207 173

Töötuskindlustusmaksed 283 212

Ettemaksukonto jääk 3 460  530  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 460 5 998 530 6 505

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2016 31.12.2017

10573576 OÜ Seksuaaltervise Kliinik Eesti

seksuaal- ja

reproduktiivtervise alaste

tegevuste elluviimine,

edendamine ja

parandamine; haiguste

ennetamine ja ravi;

haiglavälise ambulatoorse

eriarstiabi osutamine.

100 100
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordi-

vahendid

31.12.2015  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 3 625 173 583 306 730

Akumuleeritud kulum -16 835 -2 539 -2 539 -19 374

Jääkmaksumus 112 687 1 086 1 086 173 583 287 356

  

Ostud ja parendused 79 836 79 836

Amortisatsioonikulu -3 885 -544 -544 -4 429

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 3 625 253 419 386 566

Akumuleeritud kulum -20 720 -3 083 -3 083 -23 803

Jääkmaksumus 108 802 542 542 253 419 362 763

  

Ostud ja parendused 46 507 46 507

Amortisatsioonikulu -3 887 -542 -542 -4 429

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 3 625 253 419 386 566

Akumuleeritud kulum -24 607 -3 625 -3 625 46 507 18 275

Jääkmaksumus 104 915 0 0 299 926 404 841
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Lisa 5 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised võlakirjad  

OÜ Seksuaaltervise

Kliinik
485 781 485 781 5 eur

Pikaajalised võlakirjad

kokku
485 781 485 781   

Laenukohustised kokku 485 781 485 781   

 

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Ida - Virumaa

Noortekabinet MTÜ Ida

-Virumaa Noortekabinet

MTÜ

83 344 83 344   5 eur

Lühiajalised laenud

kokku
83 344 83 344     

Pikaajalised laenud  

Seksuaaltervise Kliinik

OÜ
334 369 334 369 5 eur

Pikaajalised laenud

kokku
334 369 334 369   

Laenukohustised kokku 417 713 83 344 334 369   

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Seksuaaltervisealase

internetinõustamise teenuse

korraldamine ning vaimse ja

reproduktiivtervisealaste veebipõhiste

nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi

välja töötamine.

9 612 -7 190 -2 422

Noorte Reproduktiivtervisealaste

nõustamisteenuste ja -tervisekasvatuse

alase pädevuse ja võimekuse tõstmine

Kõrgõzstanis

32 590 -8 310 -24 280

GSK loengud 2 200 -2 200

Mardi maja 56 013 -2 250 -53 763

Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks

laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine

ja võimestamine

3 498 45 549 -49 047

Seksuaalvägivallast tingitud vaimse

tervise probleemide ja kroonoliste

haiguste ennetamine ohvritele

osutatavate teenuste

kaudu.Seksuulvägivalla ohvrite abi- ja

nõustamissüsteemi juurutamine

tervishoiusüsteemis

98 000 -23 820 74 180

Koolituste läbiviimine 20 -20

„Paarisuhtevägivalla

ennetusprogramm“,
39 270 1 544 -40 814

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte

nõustamiskeskuste võrgustik
7 477 5 982 -13 459

„Moldova noorte nõustamiskeskuste

võrgustiku võimekuse tõstmine noorte

seksuaal jareproduktiivtervisealasel

nõustamisel ning seksuaalhariduses“

61 542 -2 755 58 787

Noorte seksuaaltervisealane

nõustamine
11 365 -11 365

Seksuaalhariduslikud koolitused

Tallinna üldhariduskoolides eesti- ja

vene keelt kõnelevate noortele vanuses

11-19 aastat

12 600 -12 600

Noorte seksuaaltervisealane

nõustamine
30 088 -30 088

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
92 447 324 903 -17 750 -266 633 132 967

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
92 447 324 903 -17 750 -266 633 132 967
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 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Seksuaalvägivallast tingitud vaimse

tervise probleemide ja kroonoliste

haiguste ennetamine ohvritele

osutatavate teenuste

kaudu.Seksuulvägivalla ohvrite abi- ja

nõustamissüsteemi juurutamine

tervishoiusüsteemis

74 180 -69 195 -4 985

„Moldova noorte nõustamiskeskuste

võrgustiku võimekuse tõstmine noorte

seksuaal jareproduktiivtervisealasel

nõustamisel ning seksuaalhariduses“

58 787 37 733 -85 706 10 814

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte

nõustamiskeskuste võrgustik
1 495 -1 495 0

Seksuaalvägivalla ennetus noorte

hulgas läbi noorte ning noortega

tegelevate spetsialistide teadlikkuse

tõstmise

90 000 -18 328 71 672

Seksuaalvägivalla alase teadlikkuse

tõstmine ja kahjulike hoiakute

muutmine Moldovas

70 556 -10 584 59 972

Noorte seksuaaltervisealane

nõustamine
6 230 -6 230

Noorte seksuaaltervisealane

nõustamine
32 767 -32 767

Seksuaalhariduslikud koolitused

Tallinna üldhariduskoolides eesti- ja

vene keelt kõnelevate noortele vanuses

11-19 aastat

16 932 -16 932

STK 30 000 -30 000

Koolituskeskus 470 -470

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
132 967 286 183 -69 195 -207 497 142 458

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
132 967 286 183 -69 195 -207 497 142 458

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 80 745 124 715

Sotsiaalmaksud 27 446 42 199

Kokku tööjõukulud 108 191 166 914

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
89 767 143 302

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 4
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 79 80

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2017 31.12.2016

Kohustised Nõuded Kohustised

Tütarettevõtjad 485 781 993 366 426

2017 Ostud Müügid Antud laenude

tagasimaksed

Saadud laenud

Tütarettevõtjad 14 305 43 967 45 000 196 412

 

2016 Ostud Müügid Saadud laenud

Tütarettevõtjad 523 15 499 89 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 21 090 39 873
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