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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 2021 aastal olid järgmised:

• Projekt “Veebinõustamine seksuaaltervise edendamiseks”

• Projekt "Sotsiaalsete osalusteatri lavastustega ühiskonnas kahjulike soonormide muutmine"

Koolitusvaldkond:

• “Seksuaalhariduslikud koolitused kooliõpilastele Tallinnas”

• “Seksuaalkasvatuse teemalised koolitused Tallinna lastevanematele”

• Tasulised koolitused

• Meediakommunikatsioon

•“Gruusia noorte tervise ja heaolu edendamine läbi noortesõbraliku seksuaaltervise alase nõustamisteenuse arendamise esmatasandi

tervishoius.”

 

“Veebinõustamine seksuaaltervise edendamiseks”

Projekti kestvus: 01.jaanuar 2020a - 31.detsember 2023a

Projekti eelarve: 224 953,20€

Projekti rahastaja: Eesti Haigekassa

Projekt on läbi www.seksuaaltervis.ee KÜSI NÕU mooduli nii eesti kui vene keel kõnelevatele noortele kvaliteetne, usaldusväärne, anonüümne

ja tasuta seksuaal- ja reproduktiivtervisealane veebinõustamisteenus.

Projekti eesmärgiks on tagada Eestis elavatele noortele, vanuses 14–26 eluaastat, tõenduspõhine info seksuaaltervisest ja seksuaalsusest.

Projekti laiemaks eesmärgiks on vähendada eesti noorte seksuaalset riskikäitumist ja HIV/seksuaalsel teel levivate haiguste ja soovimatute

raseduste esinemissagedust.

 

2021a tegevused:

• Kokku vastati 2021a 1288-le saabunud küsimusele. Võrreldes varasemate aastatega on küsimuste arv jätkuvalt kasvutrendis (2018a

vastasime 826-le, 2019a 790-le ja 2020a 948 küsimusele). 

• 2021a saabunud küsimustest olid 75%tütarlaste poolt ning noormeeste poolt 25%, mis on võrreldes aasta varasemaga 6% tõusnud.
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• Enim küsimusi tuleb vanuses 16-20 (33%). 29% vastatud küsimustest tuli vanuses 21-26a; 17% vanuses 27-35a; 11% kuni 11a küsijatelt; 7%

36-45a; 1% 46-55a ja 2% vanuses 56+.

• Noorim küsija oli 9a ja vanim 85 aastane.

• Venekeelsete kirjade osakaal oli 6%, mis aga 5% madalam eelmisest aastast.

• Kõige rohkem küsiti taas rasestumisvastaste vahendite kohta (20%).  Küsimused teemade jagunesid: informatiivsed küsimused (14%); 10%

sugulisel teel levivate haiguste ja suguelundite kohta; (% raseduse; 7% mentruatsiooni; 6% seksi; 4% haigustega seotud küsimuste; 3% suhete,

armastuse, seksuaalsuae, arenguliste muutuste, raseduse katkestamie ja eneserahuldamise kohta; 2% ravimite, suguelu alustamie ning “kas

rase?” ja teistel teemadel alla 2%.  

• Enim küsimusi saabub jätkuvalt Harjumaalt (51%). Järgnevad Tartumaa (15%); Pärnumaa (6%); Viljandi- ja Lääne-Virumaa (4%); Põlva- ja

Raplamaa (3%); Hiiumaa, Saaremaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Võrumaa, Järvamaa (2%) ning Läänemaalt (1%).

• Keskmiselt oli kodulehel seksuaaltervis.ee 4000 unikaalset külastus ühes kuus, aasta IV kvartalis toimunud digikampaania ajal aga 8000

unikaalset külastus kuus. (Allikas: Google analytics)

• Kodulehel uuendasime olemasolevat kui ka lõime uut sisu, tõlkisime materjale nii vene kui inglise keelde.

• Uuendasime veebinõustamise küsinõu mooduli juhendid, veebinõustamise ABC ja veebinõustamise kvaliteedistandardite ja teenuse kirjelduse

dokumente.

• IV kvartalis viisime läbi seksuaaltervis.ee digikampaania.

• Septembris toimus Valklas veebinõustajate 2-päevane suvekool “Terved suhted”.

• Detsembris toimus 1-päevane koolitus “Erivajadustega inimetse seksuaaltervis”, mida viisid läbi Norra eksperdid.

• Detsembris toimub veebinõustajatele supervisioon/arengukohtumine.

• Lõime TikTok konto seksuaaltervis.ee, et jõuda noorteni.

• Läbi viidi 2020a vastatud kirjade kvaliteedihindamine, mille tulemusel saime kinnitust, et veebinõustamise kvaliteet on jätkuvalt väga kõrge ning

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

 

“Sotsiaalsete osalusteatri lavastustega ühiskonnas kahjulike soonormide muutmine”

 

Projekti kestvus: 01.10.2019a - 30.09.2022a

Eelarve: 145 288,14€

Rahastaja: Projekti rahastatakse Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (REC 2014 – 2020)

Projekti läbiviimist toetab: Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Eesmärk: Eesmärk on edendada soorollide ja stereotüüpide kriitilist ümberhindamist, soolise diskrimineerimise ennetamist ja vähendamist.

2021. aasta augustis toimus inimeseõpetuse õpetajate koolitus sotsiaalse osalusteatri sessioonide läbiviimiseks. Septembris koolitasime

soonormide teemal moderaatoreid, abimoderaatoreid, noorte (interneti)nõustajaid ja teisi ESTLi liikmeid. Detsembris viisime läbi kõigi

moderaatorite kovisiooni, detsembris valmisid koos noortegrupiga ka infomaterjalid lastekaitse ja soolise vägivalla teemal.

Sügisel valmistasime ette soonormide teemalise sotsiaalmeedia kampaania. Kampaania algus jäi ootama Covid-19 leviku taandumist ja

piirangute leevenemist, et saaksime koolides taas kohapeal sessioone läbi viia.

2021. aasta jooksul viisime läbi 21 osalusteatri sessiooni 435 noorele.

 

KOOLITUSVALDKOND

Koolitusvaldkonna eesmärgid:

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

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

Koolitusvaldkonna sihtrühma hõlmatus:

Erinevaid koolitusi viidi läbi nii õpilastele kui täiskasvanutele.

 

Projektid:

 

“Seksuaalhariduslikud koolitused kooliõpilastele Tallinnas”

Projekti kestvus: 01.veebruar 2021a - 31.detsember 2021a.

Projekti toetuse summa: 21 966,20€

Projekti rahastaja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti eesmärgiks oli tasuta seksuaalhariduslike koolituste läbiviimine Tallinna koolinoortele, nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele noortele,

vanuses 11-19 aastat. 2021 aastal viisid ESTILi koolitajad Tallinnas läbi 128 seksuaalhariduslikku koolitust kokku 2181 koolinoorele.

 

 

Tasulised koolitused

Seoses Covid-19 pandeemiaga toimus tasulisi koolitusi keskmisest vähem.

11.11. toimus Kolga-Jaani 7.-9. klassi noortele seksuaalhariduslik koolitus.

13.04. Kallavere Gümnaasium 10.-12. klassile Zoomi koolitus.

16.04. Kallavere Gümnaasiumi 8. ja 9. klassile Zoomi koolitus.

09.03. Lagedi Tolerantsuse nädalal 5. ja 9. klassile 45minutilised koolitused.

 

Projekt: “Gruusia noorte tervise ja heaolu edendamine läbi noortesõbraliku seksuaaltervise alase nõustamisteenuse arendamise

esmatasandi tervishoius.”

Projekti kestvus: 01.09.21-28.02.2023

Projekti kogumaksumus: 127385 EUR

Rahastaja: Välisministeerium

Projekti sisu: Projekti eesmärgiks on parandada Gruusia noorte ligipääsetavust

seksuaaltervise teenustele, noortenõustamise kvaliteedi parandamine ning noorte

seksuaaltervise näitajate paranemine. Selleks tehakse koostööd kohaliku MTÜga

HERA XXI, kellega koostöös viiakse läbi esmatasandi tervisetöötajate (perearstid,

õed) koolitused noortenõustamise teemal, koostatakse noortenõustamise

kvaliteedistandardid, arendatakse internetinõustamise süsteemi, kohandatakse

ESTL eelmise arengukoostöö projekti raames loodud koolitajaraamat Gruusia

oludele. Lisaks kohtutakse mõju- ja kõneisikutega, kes antud valdkonna arengut

saavad toetada nii poliitilisel kui ametkondlikul tasandil nii Gruusias kui ka

korraldatakse neile õppevisiit Eestisse.



6

Eesti Seksuaaltervise Liit 2021. a. majandusaasta aruanne

2021.a. viidi projekti esimese etapina läbi fookusgrupiintervjuud, eesmärgiga kaardistada ära Gruusia noorte vajadused ning hinnangud noortele

suunatud tervishoiuteenustega seksuaaltervise valdkonnas. 

 

AMAZE

Valminud on 6 seksuaaltervise teemalist klippi nii eesti kui vene keeles.

Klipid, mis on tõlgitud nii eesti kui ka vene keelde on:

“Kuidas beebisid tehakse?” https://www.youtube.com/watch?v=LjWX5-XVnMk (eesti k)

https://www.youtube.com/watch?v=_O9MdKelNFs (vene k)

“Mis on HIV?” https://www.youtube.com/watch?v=SplzsbkJu2E (eesti k)

https://www.youtube.com/watch?v=1_3e3uhY7tw (vene k)

“Rasestumisvastased vahendid” https://www.youtube.com/watch?v=pICCu0iSsaI (eesti k)

https://www.youtube.com/watch?v=SoARKyM8Wac (vene k)

“Kust beebid tulevad?” https://www.youtube.com/watch?v=sKzGz4qjFY8 (eesti k)

https://www.youtube.com/watch?v=5rs2MjZSYCY (vene k)

“HPV” https://www.youtube.com/watch?v=-vB2VMrDDNI (eesti k)

https://www.youtube.com/watch?v=hfAYheY_P-4 (vene k)

“Elu HIV-iga” https://www.youtube.com/watch?v=-RD_KO1MDdw (eesti k)

https://www.youtube.com/watch?v=wnfFVoaH5Y8 (vene k)

 

Eestkoste

Märtsis 2021 pöördusime Eesti Vabariigi valitsuse ja Riigikogu poole ettepanekuga tõsta seksuaalse enesemääramise iga seniselt 14 aastalt 16

eluaastani. Ühiskonna kaasamiseks viisime läbi kampaania #14poleokei.

Kampaania lahendus sai mitmeid auhindu nii Eesti kui rahvusvahelistel konkurssidel, sh 10 Kuldmuna, Aasta Turundusteo ja Aasta

Kommunikatsiooniteo tiitli.

https://www.youtube.com/watch?v=LjWX5-XVnMk
https://www.youtube.com/watch?v=_O9MdKelNFs
https://www.youtube.com/watch?v=_FTZ9vwCnJc
https://www.youtube.com/watch?v=SplzsbkJu2E
https://www.youtube.com/watch?v=1_3e3uhY7tw
https://www.youtube.com/watch?v=rrKunXj_k4w
https://www.youtube.com/watch?v=pICCu0iSsaI
https://www.youtube.com/watch?v=SoARKyM8Wac
https://www.youtube.com/watch?v=2uQEADJOMGM
https://www.youtube.com/watch?v=sKzGz4qjFY8
https://www.youtube.com/watch?v=5rs2MjZSYCY
https://www.youtube.com/watch?v=1nBRy17ANHY
https://www.youtube.com/watch?v=-vB2VMrDDNI
https://www.youtube.com/watch?v=hfAYheY_P-4
https://www.youtube.com/watch?v=-RD_KO1MDdw
https://www.youtube.com/watch?v=wnfFVoaH5Y8
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 103 607 25 759  

Nõuded ja ettemaksed 19 346 24 793  

Kokku käibevarad 122 953 50 552  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 612 731 612 731  

Materiaalsed põhivarad 398 851 405 327 4

Kokku põhivarad 1 011 582 1 018 058  

Kokku varad 1 134 535 1 068 610  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 78 785 16 210  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 27 000 27 000  

Kokku lühiajalised kohustised 105 785 43 210  

Pikaajalised kohustised    

Laenukohustised 489 181 489 181  

Võlad ja ettemaksed 106 214 106 214  

Kokku pikaajalised kohustised 595 395 595 395  

Kokku kohustised 701 180 638 605  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 430 005 421 269  

Aruandeaasta tulem 3 350 8 736  

Kokku netovara 433 355 430 005  

Kokku kohustised ja netovara 1 134 535 1 068 610  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 050 2 182  

Annetused ja toetused 84 206 99 394  

Tulu ettevõtlusest 117 063 136 639  

Muud tulud 2 168 0  

Kokku tulud 205 487 238 215  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -22 887  

Mitmesugused tegevuskulud -87 029 -114 934  

Tööjõukulud -108 094 -85 185 6

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -6 476 -6 476  

Muud kulud -541 0  

Kokku kulud -202 140 -229 482  

Põhitegevuse tulem 3 347 8 733  

Muud finantstulud ja -kulud 3 3  

Aruandeaasta tulem 3 350 8 736  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 3 347 8 733

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 6 476 6 476

Kokku korrigeerimised 6 476 6 476

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 5 447 -9 746

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 62 575 -8 407

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -9 975

Kokku rahavood põhitegevusest 77 845 -12 919

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenude tagasimaksed 0 4 800

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 4 800

Rahavood finantseerimistegevusest   

Makstud intressid 0 -11 598

Muud laekumised finantseerimistegevusest 3 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 3 -11 598

Kokku rahavood 77 848 -19 717

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 25 759 45 476

Raha ja raha ekvivalentide muutus 77 848 -19 717

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 103 607 25 759
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 421 269 421 269

Aruandeaasta tulem 8 736 8 736

31.12.2020 430 005 430 005

Aruandeaasta tulem 3 350 3 350

31.12.2021 433 355 433 355
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ESTL 2021. 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

2021 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 2021 on ümber hinnatud eur bilansipäeval kehtinud Europa

Keskpanga 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. 

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 1000 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.
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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

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

mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed
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Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks   3 275

Üksikisiku tulumaks 1 393 983

Sotsiaalmaks 2 358 1 813

Kohustuslik kogumispension 87 107

Töötuskindlustusmaksed 138 130

Ettemaksukonto jääk 1 691  4 746  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 691 3 976 4 746 6 308

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon

Tütarettevõtja

registrikood
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala

Osaluse määr (%)

31.12.2020 31.12.2021

10573576 OÜ Seksuaaltervise Kliinik Eesti Tervishoid 100 100
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Lõpetamata

projektid ja

ettemaksedTranspordivahendid

31.12.2019  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 253 419 386 566

Akumuleeritud kulum -32 379 -3 625 61 241 25 237

Jääkmaksumus 97 143 0 314 660 411 803

  

Amortisatsioonikulu -6 476 -6 476

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 253 419 386 566

Akumuleeritud kulum -38 855 -3 625 61 241 18 761

Jääkmaksumus 90 667 0 314 660 405 327

  

Amortisatsioonikulu -6 476 -6 476

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 129 522 3 625 314 660 447 807

Akumuleeritud kulum -45 331 -3 625 -48 956

Jääkmaksumus 84 191 0 314 660 398 851
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Lisa 5 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised võlakirjad  

OÜ Seksuaaltervise

Kliinik
489 181 489 181

Pikaajalised võlakirjad

kokku
489 181 489 181

Laenukohustised

kokku
489 181 489 181

 

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud  

OÜ Seksuaaltervise

Kliinik
489 181 489 181

Pikaajalised laenud

kokku
489 181 489 181

Laenukohustised

kokku
489 181 489 181

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 80 801 62 889

Sotsiaalmaksud 27 293 22 296

Kokku tööjõukulud 108 094 85 185

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 78 86

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 24 295 12 020
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Veebilehe aadress www.estl.ee


