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Tegevusaruanne
TEGEVUSARUANNE
Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) on mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud Eesti elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervise
parandamisele. Liit asutati 1994.a. ning kandis kuni juunini 2005.a. nime Eesti Pereplaneerimise Liit (EPPL). Alates 1995. aastast kuulub ESTL
Rahvusvahelisse Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF), mille põhimõtete ja eesmärkidega kooskõlas toimub ka Liidu tegevus.

ESTL-i põhilised tegevused 2010. aastal olid järgmised:

”Noorte reproduktiivtervisealane nõustamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise projekt

Projekti eesmärgid:
Projekti kaugeesmärk:Noorte hea reproduktiivtervis, mis väljendub legaalselt indutseeritud abortide arvu languses 10% 15-24-aastaste hulgas
aastaks 2010 sh korduvabortide esinemissageduse languses ning seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse esmashaigestumuse languses
10% aastaks 2010 võrreldes 2004. aastaga.
Projekti lähieesmärgid:Noorte nõustamisteenistuste parem kättesaadavus ja nõustamise kvaliteedi säilitamine ja arendamine (noorte rahulolu
pakutava teenusega), teenuse kasutatavuse suurenemine, noorte teadlikkuse tõus reproduktiiv- ja seksuaaltervist puudutavates küsimustes ja
seeläbi vastutustundlikum seksuaalkäitumine. Suurenema peab noormeeste osakaal.
Projekti juhtimiseelarve: 340 000 kr (Eesti Haigekassa)
Projekti sihtrühma hõlmatus:

Sihtrühm

Planeeritud sihtrühm

1. STLH ennetamine

Tegelik sihtrühm

11 200 (35%)

12 784 (39%)

11 200 (35%)

12 010 (36%)

9 600 (30%)

2 318 (25%)

32 000

33 112

2. Seksuaalnõustamine
3. Kontratseptsioonialane nõustamine
4. Kordusretseptid
KOKKU:

Kokku oli noorte nõustamiskeskustes 2010. aastal 33 112 ennetusjuhtu, mis vanuse, soo, rahvuse ja sotsiaalse staatuse järgi jagunesid
järgnevalt:
-

vanus: alla 15-aastased 1%, 15-19-aastased 38% ja 20-24-aastased 61%,

1. sugu:95% naissoost ja 5% meessoost kliendid,
2. rahvus:79% eestlased, 21% venelased ja 1% muudest rahvustest,
3. sotsiaalse staatuse alusel:38% õpilased, 45% üliõpilased, 12% töötajad, 2% töötud ja 3% kodused.

Projekti juhtimistegevused aastal 2010 aastal:
1. Täiendkoolitus ja tööjuhendus projektis osalevate noorte nõustamiskeskuste töötajatele.

Kahepäevane täiendkoolitus noorte nõustamiskeskuste töötajatele.
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Noortenõustajate suvekoolitus „Noormehed noorte nõustamiskeskustes” toimus 26.-27. augustil 2010 Ojako Turismitalus, Pärnumaal.

Koolitusel esines Samuli Koiso-Kantila (Soome Rahvastikuliidust „Väestoliitost”) kes andis ülevaate noormeeste psühhoseksuaalsest
arengust ning tutvustas Soome vastavat praktikat noormeeste nõustamises projekti „Miehen aika” näitel.
Kristjan Pomm andis ülevaate noormeeste sagedasematest probleemidest Eesti näitel ning andis juhised analüüside võtmise kohta.
Töökogemusi noortenõustamisest jagasid arst Kadri Sikk, ämmaemand Christine Kraas ning psühholoog Kaie Toomet.

Teisel koolituspäeval esines Kalev Pihl (IT Kolledži lektor) teemaga „Mehed internetis, interneti ohud”. Kokkuvõtliku ettekande
pornograafia teemadel tegi naistearst Kai Part. Projektijuht Triin Raudsepp andis ülevaate programmist, noorte nõustamiskeskuste
kvaliteedialustest ning viis läbi arutelu projekti võimaliku edasise käekäigu teemal.

Osalejad:Koolitusel osales 36 osalejat 10 noorte nõustamiskeskusest (Seksuaaltervise Kliiniku, Tartu, LTKH, ITK, Ida-Virumaa,
Kuressaare, Elva, Pärnu, Haapsalu ja Viljandi NNK-dest) ning Eesti Seksuaaltervise Liidust.

Tagasiside:Toimunud koolituse kohta andis tagasisidet 69% (25 inimest) osalejatest. Tagastatud hinnangulehtede põhjal oli rahulolu
koolitusega kõrge, hinnang koolitajatele 5-pallisel skaalal 4,8 palli, hinnang korraldusega seonduvale 5-pallisel skaalal 4,9 palli.

Supervisioonid ja tööjuhendused noorte nõustamiskeskuste nõustajatele.

3. novembril 2010toimus Narva noorte nõustamiskeskuses vene keelne koolitus-tööjuhendus (5h) noortenõustajatele, teemal „noormeeste
vastuvõtt“. Tööjuhenduse viis läbi noormeestenõustaja, dr. Paul Korrovits.
Tööjuhendusel osales 8 nõustajat Narva NNKst ning ESTL-st

12. novembril 2010toimus Tartu noorte nõustamiskeskuse ruumides tööjuhendus (5h) noortenõustajatel teemal „perevägivalla ohver
noorte nõustamiskeskuses“. Tööjuhenduse läbiviijateks olid naistearst Kai Part, psühhoterapeut Anne Daniel-Karlsen ning Sirje Otstavel
(Tartu Naiste Varjupaigast).
Tööjuhendusel osales 20 osalejat 4-st noorte nõustamiskeskusest ja ESTLst.

1. Projektis osalevate noorte nõustamiskeskuste arengukohtumised.

6.augustil, 2010viidi läbi arengukohtumine Hiiumaa noorte nõustamiskabinetis.

24.novembril, 2010viidi läbi arengukohtumine Rakvere noorte nõustamiskeskuses.

1. Infomaterjalide väljatöötamine ja kordustrükkimine.

Valmis voldiku „Kaitse end seksuaalsel teel levivate nakkuste eest“ kordustrükk (nii eesti kui vene keelsena).

Valmis voldiku „Planeerimata rasedus, kuidas edasi?” trükk (nii eesti kui vene keelsena).
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1. Sihtgrupi teavitamine.
Perioodil uuendati www.amor.ee koduleheküljel noorte nõustamiskabinettide kontaktandmeid.
Kaasajastati ning täiendati peatükke www.amor.ee rubriigis „amor noortenõustamine“

Noorte nõustamiskeskustes toimus 761 seksuaalhariduslikku loengut ja vestlusringi, milledes osales 6005 noort vanuses 13-23. Lisaks on
toimunud ESTL koolituskeskuse poolt organiseerituna 82 seksuaalhariduslikku grupiarutelu (osales 1494 osalejat) , millede üheks osaks on
noorte nõustamiskeskuste tegevuse ja teenuste tutvustamine.

Lisaks on NNKd on korraldanud ja osalenud kohalikel üritustel sihtgrupi teavitamiseks:

1. 22 jaanuaril, 2010 osalesid Hiiumaa NNK nõustajad öökino üritusel "Armastuse telk"
2. 31 märtsil, 2010 osalesid Hiiumaa NNK töötajad Hiiumaa Noorte Infomessil "mul on mõte"
3. Kuressaare noorte nõustamiskeskuse on organiseerinud 2 psühholoogi loengut lapsevanematele
4. Paide noorte nõustamiskeskuse nõustajad on lisaks plakatreklaamide koolides korraldanud teavitusloenguid kohalikus noortekeskuses ja
koolides.
5. Haapsalu noorte nõustamiskeskuse reklaam ja kontaktid ilmuvad periooditi kohalikus lehes
6. 29. aprillil korraldasid Hiiumaa NNK töötajad Hiiumaa Palade Põhikoolis ja 20. mail Lauka Põhikoolis tutvustusürituse, mille raames tutvustati
ka Hiiumaa Noorte Nõustamiskabineti teenuseid. Sihtrühmaks olid lapsevanemad ja õpetajad (Paladel 45 inimest ja Laukal 25 inimest).
7. Hiiumaa NNK töötajad olid kaasatud Hiiumaa, Kärdla linna terviseprofiili koostamisse, kuhu lisati noorte seksuaaltervisega seotud tegevused,
mida viiakse läbi noortekabinetis.
8. Elva NNK töötaja korraldas seksuaalharidusliku ja NNK teavitusele suunatud loengu piirkonna lapsevanematele
9. Ida-Virumaa NNK edastas aprillis 2010 kõikidesse piirkonna koolidesse noorte nõustamiskeskust tutvustava teatega.
10. ITK noorte nõustamiskeskuse töötajad osalesid 4.06 ITK korraldatud noorte infopäeval kus jagasid teabematerjale ning infot noorte
nõustamiskeskuste kohta.

1. Projekti sihtgrupi rahulolu hindamine.
Toimus ka rahulolu hindamine läbi kodulehele seatud anonüümse tagasisideankeedi. Internetiküsitluse osas antakse keskustele jooksavalt
tagasisidet.
Uurimusankeetide kohta saab öelda et tagasisidet andnud noorte nõustamiskeskuste külastajad olid väga rahul pakutavate teenustega. Üle 95%
vastanuist hindas külastust „heaks“ või „väga heaks“.
(LISA. Internetiküsitluse kokkuvõte)

1. Noorte nõustamiskeskuste personali rahuloluküsitlus
Viidi läbi noorte nõustamiskeskuste personali rahuloluküsitlus, et välja selgitada noorte nõustamiskeskuste (NNK) töötajate rahulolu 2009.
aastal, et paremini planeerida edasisi tegevusi.
Küsitlusankeetide põhjal valmib analüüs (projekti III etapis), mida edastakse ka tutvumiseks noorte nõustamiskeskuste kontaktisikutele ning
kokkuvõte saab olema kättesaadav noortenõustaja infolehel.
Tagastatud küsimustikke laekus 16 noorte nõustamiskeskusest kokku 35. Ankeetide põhjal on hinnang 2009 projekti käigule 10-palli süsteemis
on 8,4.

1. Arendustegevus keskustes.
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Täiendati noorte nõustamiskeskuste tegevuse põhimõtteid ja kvaliteedijuhendit.

Toimusid läbirääkimised Tervise Arengu Instituudi läbiviidavasse uurimusse „HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine eesti
noorte hulgas“, millesse lisatud küsimuste abil parendada programmi hindamist.

Koolituskeskus 2010.a.
Koolituskeskuse peamised tegevused:
1. Alates 10.05.09 toimus Avatud Eesti Fondi vabaühenduste fondi projekt „ESTL koolituskeskuse arendamine. Eelarve: 500 000.- Projekt
kestis 10.augustini 2010.a..
Projekti raames viidi ellu järgmised olulisemad tegevused:
* koolitati ”Seksuaalkasvatuse alused” koolituse raames 19 uut noortekoolitajat
* anti välja mahukas koolitaja käsiraamat/juhebndmaterjal eesti keels ja lühendatud versioon vene keeles
* pandi kokku 50 uut koolitaja kohvrit (nn kollane kohver)
* kordustrükk STLI voldikule
* viidi läbi mõttetalgud arendamaks koolituskeskust
* koostati ESTL koolitusvaldkonna kvaliteedialused

2. Koolituste müük: Erinevaid loenguid telliti 2010 aastal kokku 146, neis osales 2516 inimest. Koolituskeskuse kasu 2010 aastal oli 134 266,10
EEK; puhaskasu 107 412,88 EEK. Koolitusi on müüdud erinevatele laste-ja noorteasutusele. Tellimused on olnud väga erimahulised: 45 min
loengust koolis, mitmepäevase motivatsioonikoolituseni.
2010.a. viimases kvartalis tegeles koolitusvaldkond aktiivse müügitööga. Koolituste tellimine ning KK jõudlus on olnud enam-vähem tasakaalus.
Meie koolitusteni on jõutud läbi vana teadmise, isiklike kontaktide, kodulehe. Peale baaskoolitust, kui motiveeritud koolitajaskond suurenes, sai
ka rohkem loenguid samaaegselt pakkuda.

3. Muud tegevused: 2010aasta teisest poolest on aktiivsemalt töötanud koolitusvaldkonna töögrupp. Koolitusmeeskonna arendustöö on
toimunud koostöös NNKde ja internetinõustajate koolitus-koosolekute ja supervisioonide, kuna paljud inimesed kattuvad.

Projekt „Noorte seksuaaltervise alane nõustamine”
Projekti eelarve 1.01.-31.12.2010:658793,83 (Eesti Haigekassa)
Projekti juhtimine:Projektijuht, murekirjade administraator, foorumi ülevaataja, kodulehe täiendaja ja 10-liikmeline töögrupp.
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Projekti eesmärk on projekti tegevuste kaudu vähendada Eesti noorte seksuaalset riskikäitumist, HIVi/seksuaalsel teel levivate haiguste (STLH)
ja soovimatute raseduste esinemissagedust.

Noorte seas on tasuta, anonüümne internetinõustamine vajalik ja ennast ära õigustav teenus. 2010 aastaks planeeritud internetinõustamiste arv
on täidetud 95 %liselt, kirjade arvu väike langust võib põhjendada 2010 aasta teavitustöö edasilükkumine (seoses uue noorteveebi avamise
edasilükkumisega).

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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872

2235

5130

3995

3137

4171

4525

5026

4737

Tegutsemisaastate jooksul on koduleht ja süsteem saanud arvestatavaks adekvaatse info edastajaks noorte hulgas, sellest on teadlikud nii
noored, spetsialistid, kes lastega töötavad ning mingis osas juba ka lapsevanemad.

Muredega pöörduvad internetinõustajate poole jätkuvalt kõige enam noored vanuses kuni 24 eluaastat (91,3%), noormeeste osakaal on 14,2%.
Enam küsimusi saadetakse Harjumaalt (41%), Tartumaalt (24,6%) ja Pärnumaalt (7,1%). Kõige vähem küsimusi saabub Hiiumaalt 0,6%,
Põlvamaalt 1,7%.
Noored peavad kodulehte jätkuvalt väga heaks ja heaks (95%)ning on rahul internetinõustamise kvaliteediga (93%).
Murekirju saabus kõige enam rasestumisvastaste meetodite kohta (22%), suguelunditega seotud probleemide/STLH kohta (13,4%),
menstruaaltsükli kohta (11,6%), infoküsimusi (6,1%), seksuaalsuse/seksuaalelu häirete kohta (7,2%) ning raseduse kohta (7,2%).
sihtgrupi prognoositav suurus 2010 aastal oli 30 000 külastajat kuus.

2010 aastal on kodulehte www.amor.eekülastatud 294380 korral 195948 unikaalse külastaja poolt. Keskmiselt on 24500 külastust ühes
kalendrikuus.Kodulehe külastatavus on tõusnud võrreldes eelmise projektiperioodiga.
Noorte seas on tasuta, anonüümne internetinõustamine vajalik ja ennast õigustanud teenus. 12 tegutsemisaasta jooksul oleme saanud
arvestatavaks adekvaatse info edastajaks noorte hulgas, sellest on teadlikud nii noored, spetsialistid, kes lastega töötavad ning mingis osas juba
ka lapsevanemad.
Noorte tagasisidest selgub et kõige enam hinnatakse kodulehel anonüümsust, infoküllust, spetsialistidelt abisaamise võimalusi, asjaolu et
teenused on tasuta.

Endiselt pöörati olulist rõhku teenuse kvaliteedi säilitamisele ning arendamisele. Projektiperioodil toimus supervisioon ning kovisioon,
internetinõustajad osalesid ka noorte nõustamiskeskuste töötajatele suunatud kahepäevasel noormeestenõustamisele orienteeritud koolitustel.
Toimub infovahetus ja koostöö internetinõustajatega.
Teostati kirjade kvaliteedi hindamine läbi kolme kirjade lugeja ka tagasiside andja. Kvaliteedi hindajate poolt on välja valitud 2009 aastal vastatud
küsimuste hulgast need, mis sobivad Korduma kippuvate küsimuste rubriiki, ning need on kodulehele lisatud.
Valmimas on uus amor.ee noorteveeb.
Meeskonda lisandus uus nõustaja, kellele võimaldati individuaalset supervisiooni tööjuhendajatelt.
Toimus projektiorganisatsiooni hindamine vastavalt etteantud maatriksile.
Teadlikkus internetinõustamise olemasolust on tõusnud tänu peamiste koostööpartnerite:ESTLi ja Eesti Haigekassa “Noorte reproduktiivtervise
alase nõustamise ja sugulisel teel levivate haiguste ennetamise projekt”, koostööle noorte nõustamiskeskustega (teavitustöö osas) ning
kodulehe reklaami osas (nõustamiskeskuse reklaami ning infoteatmike juures ka viide www.amor.ee-le. Samuti tänu koostööle ESTLi
Koolituskeskusega (loengud koolides).

Euroopa Komisjoni projekti “ Health, Rights and Choice for Everyone. Integrating sexual health and rights issues into development
framework” tegevused Eestisja HTM-I poolt rahastatava “Koolitused noortelt noortele koolitajate ettevalmistamiseks” tegevused

Noortetöös oli 2010 suur muutuste aasta ning vahetusid Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Lääne – Eesti piirkonnajuhid (selles piirkonnas isegi kahel
korral).

Põhja-Eesti:Tallinn ja Harjumaa, (Järvamaa); piirkonnajuht Elina Kaha
Lõuna-Eesti: Tartu ja Tartumaa, Jõgeva-, Viljandi-, Võru-, Põlva- ja Valgamaa; piirkonnajuht Helena Tamm
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Lääne-Eesti:Pärnu-, Rapla-, Hiiu-, Saare- ja Läänemaa; piirkonnajuht Annika Urbel
Ida-Eesti:Lääne- ja Ida-Virumaa; piirkonnajuht Anton Dijev

Osad nimetatud piirkonnajuhtidest on osalenud rahvusvahelisel koolitusel Ratniekis, Lätis, mis toimus 19-23 juuli 2010, samuti on paljud
nendest osalenud ka rahvusvahelisel noortelaagris Ungaris, mis leidis aset 3.-9.august 2009.

Koolitusel ja suvelaagris Lätis osalesid peale Eesti noorte veel Gruusia, Ukraina, Moldova, Ungari ja Läti noored, kokku 45 inimest.
Koolituse eesmärgiks oli anda noortele ülevaade arengukoostöö ja seksuaaltervise-ja õiguse teemadest, ning lisateadmisi meeskonnatööst ja
noored noortele metoodikatest.

15. novembril toimus Tallinnas, Olümpia hotellis projekti Light&Love lõpukonverents, kus osalesid Gruusia, Moldova, Ukraina, Ungari, Läti ja
Eesti IPPF-i allorganisatsioonide juhid ning noored kõikidest maadest, kokku 75 inimest.

2010 esimese poolaasta jooksul leidis aset noored noortele meetodil koolitus, mis viidi läbi Roosta Puhkekülas 9-11. Aprill 2010. Koolituse
läbivaks teemaks oli: „Vabatahtlik töö noortega ja kuidas noori kaasata?” Osales kokku 37 noort neljast erinevast Eesti piirkonnast. Suurem osa
rühmatöödest leidis aset neljas erinevas grupis, lisaks osales koolitusel 12 meeskonnaliiget sh koolitajad.

Tallinnas, 26.05.2011. a.
_____________
Mairi Kaha
Juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
ESTL juhatus on koostanud 2010. 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 2010. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

1 219 686

1 397 998

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara

187 978
1 407 664

1 397 998

40 000

40 000

0

19 605

40 000

59 605

1 447 664

1 457 603

Põhivara
Finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

360 819

Kokku lühiajalised kohustused

360 819

Pikaajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

572 227

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku pikaajalised kohustused

496 902
428 082

572 227

924 984

933 046

924 984

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

532 619

-242 743

Aruandeaasta tulem

-18 001

775 362

Kokku netovara

514 618

532 619

1 447 664

1 457 603

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

7 350

8 100

6 564 410

7 459 176

135 000

536 516

14 760

10 000

6 721 520

8 013 792

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-3 857 100

-4 096 196

Tööjõukulud

-2 800 093

-3 123 483

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus

0

-16 988

-81 177

-281

-6 738 370

-7 236 948

-16 850

776 844

Finantstulud ja -kulud

-1 151

-1 482

Aruandeaasta tulem

-18 001

775 362

Muud kulud
Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

-16 850

776 844

Põhivara kulum ja väärtuse langus

0

16 988

Kasum (kahjum) põhivara müügist

19 604

Kokku korrigeerimised

19 604

16 988

-187 977

13 011

8 062

71 693

-177 161

878 536

Laekunud intressid

1 567

2 720

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1 567

2 720

Makstud intressid

-2 718

-4 201

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-2 718

-4 201

-178 312

877 055

1 397 998

520 943

-178 312

877 055

1 219 686

1 397 998

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008

-242 743

-242 743

Aruandeaasta tulem

775 362

775 362

31.12.2009

532 619

532 619

Aruandeaasta tulem

-18 001

-18 001

31.12.2010

514 618

514 618
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
ESTL 2010. 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 Eesti kroonides.

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 2009 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud
Eesti 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 10 000 krooni 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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

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
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kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2010
Ettemaks
Üksikisiku tulumaks

31.12.2009
Ettemaks

Maksuvõlg

19 896

Erisoodustuse tulumaks

302 150

1 658

Sotsiaalmaks

39 857

540 979

467

8 652

Töötuskindlustusmaksed

4 622

49 333

Ettemaksukonto jääk

1 424

404 691

67 924

404 691

Kohustuslik kogumispension

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

901 114

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:
Osalusemäär (%)
Tütarettevõtja nimetus
OÜ Seksuaaltervise Kliinik

Asukohamaa
Eesti

Põhitegevusala
Eriarstiabi

31.12.2009

31.12.2010

100

100

Omandatud osalused:
Tütarettevõtja nimetus
OÜ Seksuaaltervise Kliinik

Omandatud
osaluse %

Omandamise
kuupäev
100

19.08.1999

Omandatud osaluse
soetusmaksumus
40 000

16

Eesti Seksuaaltervise Liit

2010. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2008
Soetusmaksumus

331 098

331 098

-294 505

-294 505

Jääkmaksumus

36 593

36 593

Amortisatsioonikulu

-16 988

-16 988

331 098

331 098

-311 493

-311 493

19 605

19 605

-19 605

-19 605

0

0

Akumuleeritud kulum

31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

31.12.2010
Jääkmaksumus

Lisa 5 Kasutusrent
(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu
mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul

31.12.2010

31.12.2009

25 969

18 142
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Brutomeetod
31.12.2009

Saadud

Tulu/
Amortisatsioon

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
HRC

4 117 359

4 117 359

8 234 718

484 110

339 964

1 252 156

182 859

182 859

365 718

Sign of Life

78 233

78 233

156 466

TLV Astangu

25 000

25 000

50 000

HTM

428 082

AEF

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

428 082

4 887 561

4 743 415

10 059 058

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

428 082

4 887 561

4 743 415

10 059 058

31.12.2008

Saadud

Tulu/
Amortisatsioon

31.12.2009

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
HTM

723 400

-295 318

428 082

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

723 400

-295 318

428 082

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

723 400

-295 318

428 082

Lisa 7 Tööjõukulud
(kroonides)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2010

2009

2 076 863

2 328 843

723 230

794 640

2 800 093

3 123 483

31.12.2010

31.12.2009

54

74

Lisa 8 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Eesti Seksuaaltervise Liit (registrikood: 80102393) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MADE LAANPERE

Juhatuse liige

19.06.2011

KAI PART

Juhatuse liige

19.06.2011

KADRI SIKK

Juhatuse liige

20.06.2011

GRETE URBEL

Juhatuse liige

20.06.2011

MAIRI KAHA

Juhatuse liige

20.06.2011

KÜLLI FRIEDEMANN

Juhatuse liige

21.06.2011

KRISTJAN POMM

Juhatuse liige

21.06.2011

SIIM VÄRV

Juhatuse liige

22.06.2011

TIIU ARO

Juhatuse liige

29.06.2011

Resolutsioon:

Allkirjastan

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6552755

Faks

+372 6552755

E-posti aadress

estl@amor.ee

