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Eest i Pim edat e Liidu 2011. aast a t egevusar uanne.
Eest i Pim edat e Liit ( EPL) j uhindub om a t egevuses EPL põhikir j ast , ar engu- j a
t egevuskavast .
EPL põhieesm är k j a ülesanded v ast av alt põhik ir j ale on k ait st a nägem ispuudega
inim est e huve, esindada neid inim esi riiklikul j a rahvusvahelisel t asandil.
Seisuga 01.01.2011 oli EPL kat usor ganisat siooniks 16- le liikm esühingule, kelle
koosseisu kuulus 1796 füüsilisest isikust liiget .
Seisuga 31.12.2011 oli liikm esühingut e ar v sam a m is aast a algul, s.o. 1 6
liikm esühihgut .
Liikm esühingut est 10 on r egionaalsed, 5 liikm esühingut on nägem ispuudega
inim est ele t eenuseid pakkuvad organisat sioonid j a üks on nägem ispuudega last e
vanem aid ühendav or ganisat sioon.
EPL t ööd kor r aldab j uhat us.
2. m är t sil 2011 t oim unud EPL üldkoosolekul valit i EPL uus 9- liikm eline j uhat us
j är gm ises koosseisus:
Eer o Tõnist e - esim ees
Eva Kirillova - aseesim ees
Jut a Adam s - r ehabilit at siooni- j a har iduskom isj oni liige
Maim u Guzikova - j uhat use liige
Janne Jerva - r ehabilit at siooni- j a har iduskom isj oni esim ees
Priit Kasepalu - infokom isj oni esim ees
Ago Kivilo - m aj anduskom isj oni esim ees
Monica Lõvi - v älisk om isj oni esim ees
Guido Tarrast e - seadusloom e k om isj oni esim ees
Sam al k oosolek ul v alit i k a uus 3 - liik m eline r ev isj onik om isj on k oosseisus:
Ar vu Sar v - k om isj oni esim ees
Tiia Tiik - kom isj oni liige
Mar gus Pähn - kom isj oni liige
Nagu ülalt oodust näht ub, oli j uhat use t öö parem aks korraldam iseks t öösse
kut sut ud 6 er i valdkondades t egut sevat kom isj oni.
Lisaks nim et at uile oli koost ööks Eest i Keele I nst it uudi j a Rahvusr inghäälinguga
m oodust at ud t öögr upp eesot sas Guido Tar r ast ega.
2011. aast al t oim us 2 EPL üldkoosolekut j a 9 j uhat use koosolekut .
Nii nagu v ar asem at el aast at el nii k a 2011. aast al t egi EPL om a eesm är k ide
saavut am iseks koost ööd riigi- j a om avalit susasut ust ega, t ööt ur uam et iga, Eest i
Puuet ega I nim est e Koj a ( koost öökom isj on, abivahendit e eksper t kom isj on,,
seadusloom e j ne.) j a kohalike kodadega, Tar t u Em aj õe Kooliga, Tallinna Heleni
Kooliga ning nägem ispuudega inim est ele rehabilit at sioonit eenuseid pakkuvat e
or ganisat sioonidega, sam ut i Eest i Pim edat e Raam at uk oguga, MTÜ Kak or aga,
k om m er t spank adega, SA PTK Jur suga, MTÜ PTK Har iner iga. Möödunud aast al sai hoo
sisse koost öö Eest i Rahvusr inghäälingu j a Eest i Keele I nst it uudiga
t elevisioonisaadet e subt iit rit e helindam ise j a kõnesünt eesi alal.
Tradit siooniliselt viidi läbi iga- aast ased koolit uskursused " Ait a ennast ise"
Lok sa r av ik esk uses 25. - 27. m är t sin i j a 23. - 25. sept em br ini, m ille eesm är giks
oli koolit ada neid, kes alles äsj a olid sat t unud nägem ispuudega inim est e sekka
j a neid, kes seda
koolit ust var em ei olnud saanud.
Koolit at i ka m eie liikm esor ganisat sioonide j uht ivt ööt aj aid - 28. novem br il

viidi
läbi koolit us, kus käsit let i t ööt aj at ega lepingut e sõlm im ise küsim usi ning
su ht lem ist m eediaga.
Sam ut i t ähist at i nägem ispuudega inim est ega seonduvaid m it m eid t äht päevi.
2011. aast a t ippsündm useks kuj unes 09. det sem ber, m il t äh ist asim e
Rahvusr aam at ukogus EPL 90. t egevu aast apäeva piduliku konver ent siga, m ille
deviisiks oli " Par em har idus t agab edu" .
1 7 .- 18.06. osalesid m eie nägem ispuudega inim est e m uusikakollekt iivid Riias
t oim unud Balt i riikide nägem ispuudega inim est e t aidluskollekt iivide
m uusikafest ivalil " Balt i Laine" , kust t oodi ära m it u laureaadit iit lit .
Muusikaürit u st est t uleb v eel är a m är k ida 14. m ail t oim unud nägem ispuudega
inim est e kevadkont sert i, m is t oim us Tallinnas Nõm m e Kult uurim aj as, kus osalesid
m uusikakollekt iivid Lõuna-Eest i Pim edat e Ühingust , Põhj a- Eest i Pim edat e
Ühingust , I da- Eest i Pim edat e Ühingust , Saar em aa Pim edat e Ühingust , Pär nu
Pim edat e Ühingust , Vilj andim aa Pim edat e Ühingust .
22. j uunil t oim us Viinist u Kunst im uuseum is EPL puhkpilliorkest ri kont sert .
Leo klubide t oet usel kor r aldat ud suvise pr oj ekt i r aam es külast at i Käsm u r annas
t oim unud kult uur iürit ust " Viru Folk" .
2011. aast al ant i välj a kaks nägem ispuudega inim est e t egevusi kaj ast ava
infoaj akir j a " Valguse Kaj a" num br it .
Rahvusvahelisel t asandil osalesid EPL esindaj ad Eur oopa Pim edat e Liidu ( EBU)
peaassam bleel, m is t oim us okt oobr i alguses Taani linnas Felicias.
EPL väliskom isj oni esim ees Monica Lõvi on valit ud EBU eur oasj ade kom isj oni
liikm eks ning t em a kaudu on EPL t ihedais sidem eis EBU t egem ist ega.
Sügisel külast asid m eid kolleegid Leedu Pim edat e Ühingust .

Kohalikul t asandil olem e t egelnud EPL kinnisvar apr obleem idega. Laki t n. 7 asuva
t ööst ushoonet e k om plek si j a Haapsalu lähist el Topu lahe k aldal asuv a
puhkekom pleksi Jur suga. Mõlem al kinnist ul paiknevad hooned vaj avad
renoveerim ist . Praegu on Laki t n. 7 hoonet ekom pleksist enam us pindasid välj a
rendit ud.
2011. aast a lõpus kolis EPL kont or om a kauaaegsest asupaigast Tallinna
v analinnas Lai t n. 9 uude asuk oht a Raua t änav 1, k us m eie k asut ada on igat i
aj ak ohased v algusk üllased k ont or ir uum id. Sam as on m eil k a naabr it ega v edanud,
nii et m e saam e soodsat el t ingim ust el om a üldkoosolekut e läbiviim iseks kasut ada
kõr val asuvaid sobivaid r uum e.
Ka on t oim unud m uudat used kont or iper sonali hulgas - m eile on t ööle
pr oj ekt ij uht
j a j uhiabi, kes asendab EPL-is var em t ööt anud pear aam at upidaj at j a sekret äri.

Kom isj onide t egevusaruanded.

Eest i Pim edat e Liidu väliskom isj oni ar uanne 2011. a.

Kom isj oni liikm ed:
Monica Lõvi, kom isj oni esim ees
Eer o Tõnist e, EPL esim ees
Eva Kirillova
Ago Kivilo
Janar Vaik
Eest i Pim edat e Liidu ( EPL) väliskom isj on läht us om a 2011.a. t egevust es EPL
põhik ir j alist est eesm är k idest j a j uhat use ot sust est . EPL v älissuht eid on

kaj ast at ud EPL aj akir j as Valgusekaj a j a helikir j as Epüfon ning EPL j uhat usele
esit at ud aruannet es.

Tegevused:
Eest i nägem ispuudega inim est e j a nende or ganisat sioonide huvide esindam ine
r ahvusvahelisel t asandil.
1. Eur oopa Pim edat e Liidu ( EBU) j a Maailm a pim edat e Liidu ( WBU) t egevust es
osalem ine
Põhiline väliskom isj oni t egevus t oim us EBU kaudu. Väliskom isj oni esim ees M.
Lõvi on EBU eur oasj ade kom isj oni ( EBU liesioonikom isj oni) kabinet i liige.
Toim ub
r egulaar ne infovahet us kom isj oni list i kaudu. List ist t ulnud t eave on edast at ud
EPL esim ehele, j uhat usele j a vaj adusel Eest i am et iisikut ele või esindaj at ele
vast avat es t öör ühm ades, sh eur opar lam endi liikm et ele.
Põhit eem adek s on olnud:
-Puuet ega I nim est e Õigust e Konv ent siooni ellur ak endam isega seonduv ;
-nägem ispuudelist ele suunat ud er andid aut or ikait set r eguleer ivat es
rahvusvahelist es dokum ent ides ( WI PO-ga seonduv ) ;
- ligipääset avuse t eem a ( ligipääset avus veebileht edele j m infole;
ühist ranspordi ligipääset avus j m ) .
Asj akohast t eavet Eest i nägem ispuudega inim est e elu koht a on edast at ud EBUle,
on vast at ud er inevat ele küsit lust ele.
3.- 8. ok t oobr il 2011.a osalesid väliskom isj oni esim ees Monica Lõvi j a EPL
esim ees Eer o Tõnist e EBU 9. üldassam bleel Taanis, kus t oim usid EBU j uht or ganit e
kor r alised valim ised. Sam as t oim us ka liesioonikom isj oni koosolek.
Monica Lõv i osales Eest i Puuet ega I nim est e Koj a j uhat use liik m ena 1 . -2 .
det sem br il 2011.a. Br üsselis t oim unud r ahvusvahelisele puuet ega inim est e
päevale pühendat ud konver ent sil.
Heam eelt t eeb, et EPL on ak t iiv ne liige nii EBUs k ui k a WBUs. WBUga t oim ub
infovahet us m eililist i kaudu.
2. Balt i Kom it ees osalem ine:
2 0 11.a. Balt i Kom it ee koht um isi ei t oim unud, küll aga t oim us vast ast ikune
suht lem ine e-k ir j ade j a t elefoni t eel. 2011.a. oli k a v ahe- aast aks
iset egevusfest ivalile Balt i Laine.
3. Põhj a- j a Balt im aade nägem ispuudelist e k oost öös osalem ine
Koost öö on t oim unud põhiliselt kirj avahet use t eel Soom e nägem ispuudelist e
or ganisat siooni välissuhet e osakonna esim ehega; koht um ine t oim us Taani
koosoleku r aam es. Vast avalt Soom e or ganisat siooni kont akt isiku Tim o Kuoppala
poolt edast at ud infole on Põhj am aade nägem ispuudelist e or ganisat sioonid
huvit at ud sidem et e hoidm isest Balt im aadega. Ühisür it usi 2011. a. ei t oim unud
m aj anduslikel põhj ust el.
4. Kahepoolsed kont akt id nägem ispuudelist e or ganisat sioonidega välism aalt j a
osalem ine välisür it ust el:
2011. a. suvel külast as Eest it Lät i nägem ispuudelist e r ühm , k ellega t oim unud
koht um ise Tar t us kor r aldas Eva Kir illova
Väliskom isj oni liige Janar Vaik on om a
or ganisat siooni MTÜ Jum alalaegas esindaj ana osalenud nägem ispuudelist e
abivahendeid t ut vust avat el r ahvusvahelist el m essidel.

Väliskom isj oni esim ees

Monica Lõv i

EPL r ehabilit at siooni- j a t ööhõivekom isj on
Liik m ed: Janne Jer v a, Jut a Adam s j a Helle Reim and
EPL rehabilit eerim is- j a t ööhõivekom isj on t oet ab EPL põhikirj alist e j a
t egevuskavast t ulenevat e eesm ärkide t äit m ist nägem ispuudega inim est e
r ehabilit at siooni j a t ööhõive edendam ise osas.
Selleks on 2011 aast al t eht ud j är gm ist :
• PPÜ eest -i j a venekeelse t eabelist i j a EPL j uhat use m eililist i kaudu on
infor m eer it ud nägem ispuudega inim esi r ehabilit at siooni j a t ööhõivet
puudut avat est uudist est , t eenust est , pr oj ekt idest , pakkum ist est j m s.
• Nägem ispuudega inim esi on nõust at ud m eilit si, t elefoni t eel ning kohapealset el
konsult at sioonidel rehabilit at sioonit eenust est ning t ööt am ise võim alust est .
• Ast angu Kut serehabilit at siooni proj ekt i “ Töölesaam ist t oet avat e
r ehabilit at sioonipr ogr am m ide pakkum ine 2010 -2013” r aam es hindasim e WHODAS 2
küsim ust iku sobivust nägem ispuudega inim ese ühiskonnas t oim im ise t akist use
välj aselgit am ise aspekt ist läht uvalt . Juht isim e t ähelepanu nägem ispuudega
inim est e erivaj adust ele ning ühiskonnas t oim im ise t akist ust ele ning sellele, et
ant ud küsim ust ik olem asoleval kuj ul ei t oo välj a pim edat e j a nõr galt nägij at e
t akist usi. Sam ut i t äiendasim e sam a proj ekt i raam es välj at ööt at avat
rehabilit at sioonit eenusele suunam ise eelhindam ise vor m i nägem ispuudega
inim est ele sobivam aks.
• Selgit asim e sot siaalm inist eerium i rehabilit at siooniala spet sialist idele
süst eem se r ehabilit at siooni olulisust hilj ut i nägem ise kao t anut e
rehabilit at sioonis ning program m ipõhise rehabilit at siooni erinevusi võrreldes
t eist e puudega inim est ega.
• Konsult eer isim e Eest i Tööt ukassa j uht um ikor r aldaj aid nägem ispuudega t ööt aj at e
er ivaj adust est ning t öökoht ade kohandam isest .
• Nõust asim e EPL j uhat ust j a liikm esor ganisat sioone nägem ispuudega inim est e
rehabilit at siooni j a t ööhõivet puudut avat es küsim ust es nii m eilit si , t elefoni
t eel kui ka kont akt koht um ist el.
Kok k uv õt t e k oost as EPL r ehabilit at siooni - j a t ööhõivekom isj oni esinaine Janne
Jerva
05.06.2012

EPL Seadusloom ekom isj oni t ööst 2011 aast al.
2011 aast al alust asim e t ööd EPL põhikirj a läbivaat am isega. Eesm ärgiks oli EPL
põhikir j a punkt ide kaasaj ast am ine.
Tööd põhikir j aga j ät kasim e ka sellel aast al. Töös osalesid Jut a Adam s, Ar t ur
Räpp j a ühel k or r al k a Eer o Tõnist e.
Teiseks väga oluliseks t ööks loen helilist e subt iit rit e t ehnoloogia arendam ist .
Esim ese t ulem usena saim e aast avahet usel t est ida helilist e subt iit rit ega
var ust at ud kolm e film i.
Ant ud t eem aga t egelem isel on osalenud Ar t ur Räpp, Sülvi Sar apu j a Pr iit
Kasepalu, kes on et t evalm ist anud ka kir j alik ud pöör dum ised m inist eer ium ile.
Guido Tarrast e
07.06.2012

Eest i Pim edat e Liidu Eelar ve- j a Maj anduskom isj oni 2011. aast a ar uanne
Kom isj oni liikm ed: Ago Kiv ilo - kom isj oni esim ees
Eva Kirillova
Eer o Tõnist e - EPL j uhat use esim ees
Eest i Pim edat e Liidu ( EPL) Eelarve- j a Maj anduskom isj on j uhindus om a t egevuses
EPL põhikir j alist est eesm är kidest , EPL ar engukavast j a EPL 2011. aast a
t egevuskavast . Kom isj on kaasas om a t öösse ka pear aam at upidaj a k ui ot sese
finant sküsim ust ega t egelej a. Kom isj on j älgis EPL eelar ve t äit m ist ning hoidis
end kur sis t oim uvaga EPL finant sm aj anduses. Kuivõr d EPL m aj andust egevus,
pr oj ekt ide om aosaluse finant seer im ise t agam ine sõlt ub suur est i EPL kinnisvar a
rendit uludest , siis pöör as kom isj on suur t t ähelepanu Laki t n. 7 r endit ulude
õigeaegse laekum isega seonduvale. Akt uaalne on t egelem ine Laki t n. 7 ühe
suur em a r ent nik u S.V. Är igr upiga, k es on pak k unud v älj a lahenduse Lak i t n. 7
hoonet ekom pleksi Laki t änava poolse siduskor puse osa r ekonst r ueer im iseks. Laki
t n. 7 kinnist u pr obleem ist ikuga t egelem isel on kom isj on kor duvalt seda obj ekt i
koha peal külast anud. Endiselt on päevakor r as olnud SA PTK Jur su m aj andam ine.
Ago Kivilo - EPL Eelar v e- j a Maj anduskom isj oni esim ees

EPL infokom isj oni t ööst 2011. aast al

EPL infokom isj oni esim ees on Pr iit Kasepalu j a liikm ed Ar t ur Räpp, Sü lvi
Sar apuu
ning Guido Tarrast e. Kom isj on läh t us om a t öös j uhat use poolt t alle ant ud
ülesannet est :
j uhat use nõust am ine infoedast usega seonduvat es küsim ust es;
nägem ispuudega inim est ega seonduva info edast am ine m eililist ides „ Teade“ ,
„ Liit “
j a „ Vaba m ikrofon“ ;
t ähelepanu j uht im ine infot ehnoloogilist es lahendust es nägem ispuudega inim est e
ligipääsu t akist avat ele probleem idele.
Nägem ispuudega inim est ega seonduv info edast at i m eililist idesse kohe selle
koost am isel või saam isel.
Kom isj oni koosolekud t oim usid kas e- k ir j ade v õi Sk y pe- i t eel. Küsim ust e
arut am ine j a lahendam ine Skype- i t eel j ulgust as ka j uhat ust vaj adusel sam ut i
t egem a.
Tõst at at i EPL k odulehe ar endam isega seot ud küsim usi, t aot let i pankade
sularahaau t om aat idele kõneliidese lisam ist , t est it i Sw edbanki kont orit es
nägem ispuudega klient ide t eenindam ist , küsit i infot pim edat e päeva m är kim ise
aluseks oleva dokum endi koht a j a t ut vust at i j uhat usele r aam at ut e vabat aht like
skaneerij at e t ööd.
EPL poolt 2011. aast a alguses t ellit ud k oduleht v aj as põhim õt t elist m uut m ist .
Seoses pr oj ek t ij uht ide v ahet um isega seda ei t eht ud. Pr aegu on see t öö k äsil.
Sw edbankiga saavut at i kokkulepe lisada suur em at es linnades asuvat ele sular aha
v älj am ak seaut om aat idele k õneliides j a alat es 1. j uunist 2012 on 6 aut om aadil
( Tallinna, Tar t u, Pär nu j a Rakver e kont or it es) r elj eefselt m är gist at ud
klaviat uur ning kõneliides. SEB Pank vabast as 2011. aast al nägem ispuudega
kliendid pangakont orit est sularaha välj avõt m isel t eenust asust .

Sw edbank kasut as nägem ispuudega klient ide t eenindam ise t est im ise t ulem usi
pangasisest el koolit ust el.
Pöör dut i Maailm a Ter viseor ganisat siooni Eest i Esinduse poole, et selgit ada,
m illise väidet avalt selle organ isat siooni dok um endi alusel m är git ak se m õnes
r iigis 13. novem br il pim edat e päeva. Sellele küsim usele ei ole veel vast ust
saadud.
Kuna infokom isj oni ning var em m oodust at ud t elesaadet e helilist e subt iit r it ega
ja
kirj eldust õlkega varust am ise küsim ust ega t egelevasse t öör ühm a kuuluvad sam ad
inim esed, valm ist at i et t e EPL et t epanekud Kult uur im inist eer ium ile j a selgit at i
neid m inist eer ium is 6. det sem br il t oim unud koht um isel. 2012. aast al on j ät kunud
EPL k oost öö Eest i Keele I nst it uudi j a Eest i Rahv usr inghäälinguga. Ühiselt
esit at i proj ekt helilist e subt iit rit e kasut uselevõt t u võim aldava t arkvara
loom iseks.
Priit Kasepalu,
infokom isj oni esim ees
7. j uuni 2012

Eesti Pimedate Liit

2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Eesti Pimedate Liidu 2011. a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete
ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglasele Eesti Pimedate Liidu finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on mittetulundusühing Eesti Pimedate Liit jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Selles koosseisus juhatus alustas tegevust 02. märtsist 2011.a.
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2011. a. majandusaasta aruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Raha

6 809

5 598

Nõuded ja ettemaksed

6 116

13 763

12 925

19 361

256

256

121 386

122 976

15

77

121 657

123 309

134 582

142 670

8 678

8 577

821

15 303

9 499

23 880

Võlad ja ettemaksed

8 651

12 111

Kokku pikaajalised kohustused

8 651

12 111

18 150

35 991

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

57 233

57 233

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

49 447

52 302

9 752

-2 856

116 432

106 679

134 582

142 670

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

10

Eesti Pimedate Liit

2011. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

163

86

Annetused ja toetused

35 674

29 037

Muud tulud

81 612

73 240

117 449

102 363

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-29 438

-29 037

Mitmesugused tegevuskulud

-22 784

-14 302

Tööjõukulud

-46 393

-45 351

-1 651

-2 141

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-6 816

-13 820

-107 082

-104 651

Põhitegevuse tulem

10 367

-2 288

Finantstulud ja -kulud

-615

-568

Aruandeaasta tulem

9 752

-2 856

Kokku kulud

11
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

10 367

-2 288

Põhivara kulum ja väärtuse langus

1 651

2 141

Kokku korrigeerimised

1 651

2 141

7 647

-13 642

-14 379

14 072

-615

-567

4 671

-284

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel

-3 460

-3 460

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-3 460

-3 460

Kokku rahavood

1 211

-3 744

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

5 598

9 342

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 211

-3 744

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

6 809

5 598

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2009

Akumuleeritud tulem

57 233

Aruandeaasta tulem
31.12.2010

57 233

Korrigeeritud saldo 31.12.2010
Aruandeaasta tulem
Muud muutused netovaras
31.12.2011

57 233

52 302

109 535

-2 856

-2 856

49 446

106 679

49 447

49 447

9 752

9 752

1

1

59 199

116 432
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Pimedate Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti
Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ). Aastaaruande eesmärgiks on kajastada õigesti ja õiglaselt ühingu
finantsseisundit, majandustulemit ja rahavoogusid.
Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise
aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
2011. aastal olulisi arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassa, arvelduskontode, välisvaluutakontode jäägid.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Kassa ja pangakontode välisvaluuta ning muude välisvaluutas fikseeritud rahaliste vahendite arvestust peetakse Eesti Vabariigis
ametlikult kehtivas vääringus (s.o. eurodes), ümberhinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi.
Bilansis hinnatakse välisvaluutas fikseeritud käibevara bilansi kuupäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. See tähendab, et bilansi
kuupäeval toimub vajadusel välisvaluutas fikseeritud kassa ja pangakontode välisvaluuta ning muude rahaliste vahendite ümberhindamine.
Selle tulemusena tekkiv tulu (kulu) kajastatakse tulemiaruandes finantstuludena (-kuludena).
Finantsinvesteeringud
Bilansis on pikaajaliseks finantsinvesteeringuks nn. portfelliinvesteering, st. omatakse alla 20% teise ettevõtte aktsiaid ja neid pole
soetatud edasimüügi eesmärgil. Edasimüügi eesmärgil ostetud väärtpabereid arvestatakse käibevara hulgas.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena on bilansis kajastatud liikmesühingutelt laekumata sisseastumis- ja liikmemaksud.
Nõuetena ostjate (rentnike) vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ning need kajastatakse
soetusmaksumuses.
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ühing hoiab omanikuna renditulu teenimise või turuväärtuse
kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema
soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid (hooneid) soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum ja
allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni määr määratakse igale
kinnisvaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Hilisemad kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ühing (omanik) saab seoses kulutustega
tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks
remont, hooldus) kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Maa on piiramatu kasutuseaga põhivara. Omandatud maa võetakse raamatupidamises arvele tegelikus soetusmaksumuses. Maa
soetusmaksumust ei amortiseerita.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir

250

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga
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Hooned(ehitised)

40

Arutid ja arvutisüsteemid

5

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

0

229

Arvelduskontod

6 809

5 369

Kokku raha

6 809

5 598

31.12.2011

31.12.2010

6 116

0

6 116

0

0

19

0

19

0

13 744

6 116

13 763

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

256

256

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud

256

256
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod
Kokku
Maa

Ehitised

31.12.2009
Soetusmaksumus

68 922

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

68 922

Amortisatsioonikulu

63 593

132 515

-7 949

-7 949

55 644

124 566

-1 590

-1 590

63 593

132 515

-9 539

-9 539

54 054

122 976

-1 590

-1 590

63 593

132 515

-11 129

-11 129

52 464

121 386

31.12.2010
Soetusmaksumus

68 922

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

68 922

Amortisatsioonikulu

31.12.2011
Soetusmaksumus

68 922

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

68 922

2011

2010

81 612

73 240
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Transpordivahendid

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2009
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

7 350

307

7 657

7 657

-6 860

-169

490

138

-7 029

-7 029

628

628

-490

-61

-551

-551

7 350

307

7 657

7 657

-7 350

-230

-7 580

-7 580

0

77

77

77

-62

-62

-62

15

15

15

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

0

0

31.12.2010
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

0

31.12.2011

Jääkmaksumus

0

Lisa 7 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Võlad tarnijatele

814

831

Kokku võlad tarnijatele

814

831

31.12.2011

31.12.2010

Palgavõlad

623

2 631

Puhkusetasukohustused

773

9

1 396

2 640

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Kokku võlad töövõtjatele
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Lisa 9 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2010

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Kokku muud võlad

17 197

31.12.2011

1 - 5 aasta jooksul

5 086

üle 5 aasta

12 111

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

8 651

3 460

5 191

Kokku muud võlad

8 651

3 460

5 191

üle 5 aasta

Lisa 10 Saadud ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Liikmemaks

22

19

Kokku saadud ettemaksed

22

19

2011

2010

131

86

32

0

163

86

2011

2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

35 674

29 037

Kokku annetused ja toetused

35 674

29 037

2011

2010

Kinnisvarainvesteeringu ruumide renditulu

81 612

73 240

Kokku muud tulud

81 612

73 240

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 12 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 13 Muud tulud
(eurodes)
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

Palgakulu

0

33 638

Sotsiaalmaksud

0

11 287

Töötuskindlustus

0

426

Kokku tööjõukulud

0

45 351

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

8

8

2011

2010

Lisa 15 Muud kulud
(eurodes)

Maamaksu kulu

4 506

Hoone Laki 7 ja põhivara remondi kulud

9 314

Kokku muud kulud

13 820

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

2011

2010

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

-13

Maaostu järelmaksu intress

-346

Pangakontode intressid

0

Pangateenuste kulud

-209

Kokku finantstulud ja -kulud

-568

Lisa 17 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011

31.12.2010

16

16

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud

31.12.2010

Kohustused
0

Nõuded
0

Kohustused
0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
2011

2010
19
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9 184

8 551
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Eesti Pimedate Liit (registrikood: 80000600) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EERO TÕNISTE

Juhatuse liige

26.06.2012

JUTA ADAMS

Juhatuse liige

26.06.2012

MAIMU GUZIKOVA

Juhatuse liige

27.06.2012

GUIDO TARRASTE

Juhatuse liige

27.06.2012

EVA KIRILLOVA

Juhatuse liige

27.06.2012

AGO KIVILO

Juhatuse liige

27.06.2012

MONICA LÕVI

Juhatuse liige

27.06.2012

JANNE JERVA

Juhatuse liige

27.06.2012

PRIIT KASEPALU

Juhatuse liige

29.06.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6444603

Faks

+372 6411831

Mobiiltelefon

+372 53095533

E-posti aadress

epl@pimedateliit.ee

Veebilehe aadress

www.pimedateliit.ee

