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Eesti Pimedate Liidu 2013. aasta tegevusaruanne
Eest i Pimedat e Liit (EPL) juhindub oma t egevuses EPL põhikirjast ,
arengu- ja t egevuskavast .
EPL põhieesmärk ja ülesanded vast avalt põhikirjale on kait st a
nägemispuudega inimest e huve, esindada neid inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel
t asandil.
Seisuga 01.01.2013.a. oli EPL kat usorganisat siooniks 16-le liikmesühingule, kelle
koosseisu kuulus 1796 füüsilisest isikust liiget . Seisuga 31.12.2013.a. oli
liikmesühingut e arv sama, mis aast a algul, s.o. 16 liikmesühingut .
Liikmesühingut est 10 on regionaalsed, 5 liikmesühingut on nägemispuudega
inimest ele t eenuseid pakkuvad organisat sioonid ja üks on nägemispuudega last e
vanemaid ühendav organisat sioon.
2013. aast al kuni 28.veebruaril t oimunud üldkoosolekuni korraldas EPL t ööd 2011.
aast a 2. märt sil t oimunud EPL üldkoosolekul valit ud 9-liikmeline juhat us, juhat use
esimees Eero Tõnist e eest vedamisel.
28.veebruaril t oimunud üldkoosolekul esit as juhat use esimees Eero Tõnist e
t agasiast umise palve, juhat use esimehe kohuset äit jaks alat es aprillist 2013.a. valis
üldkoosolek Ago Kivilo.
29.august il 2013.a. t oimunud üldkoosolekul valit i EPL-i juhat use esimeheks Ago
Kivilo.
Alat es 29.august ist 2013.a. korraldas EPL-i t ööd 8-liikmeline juhat us järgmises
koosseisus:
Ago Kivilo – esimees, majanduskomisjoni esimees
Eva Kirillova - aseesimees
Jut a Adams - rehabilit at siooni- ja hariduskomisjoni liige kuni 26.11.2013
M aimu Guzikova - juhat use liige
Janne Jerva - rehabilit at siooni- ja hariduskomisjoni esimees kuni 26.11.2013
Priit Kasepalu - infokomisjoni esimees
M onica Lõvi - väliskomisjoni esimees
Guido Tarrast e - seadusloome komisjoni esimees
2013.aast al kont rollis EPL-i majandust egevust ja t ööd 3-liikmeline revisjonikomisjon
koosseisus:
Arvu Sarv - komisjoni esimees
Tiia Tiik - komisjoni liige
M argus Pähn - komisjoni liige

Juhat use t öö paremaks korraldamiseks t egut sesid eri valdkondades mit med juba
nimet at ud komisjonid.
Lisaks nendele oli koost ööks Eest i Keele Inst it uudi ja
Rahvusringhäälinguga moodust at ud t öögrupp.
2013. aast al t oimus 2 EPL üldkoosolekut ja 8 juhat use koosolekut .

Nii nagu varasemat el aast at el nii ka 2013. aast al t egi EPL oma
eesmärkide saavut amiseks koost ööd riigi- ja omavalit susasut ust ega, Eest i
Tööt ukassaga, Eest i Puuet ega Inimest e Koja (koost öökomisjon, üleriigiline
abivahendit e ekspert komisjon, seadusloome jne.) ja kohalike kodadega, Tart u
Emajõe Kooliga, Tallinna Heleni Kooliga ning nägemispuudega inimest ele
rehabilit at sioonit eenuseid
pakkuvat e organisat sioonidega, samut i Eest i Pimedat e Raamat ukoguga,
kommert spankadega, M TÜ PTK Harineriga, Eest i Rahvusringhäälingu ja Eest i Keele
Inst it uudiga (t elevisioonisaadet e subt iit rit e helindamine ja kõnesünt ees), Tart u
Ülikooliga.
Suuremad ürit used:
2013.aast al koolit at i EPL-i liikmesorganisat sioonide juht ivt ööt ajaid. 17.-18.04.2013
t oimus arengukava koolit us Laulasmaal. Koolit use t ulemusel valmis EPL-i arengukava
aast at eks 2013-2020.
25.-26.05.2013 t oimus EPL-i puhkpilliorkest ri kont sert reis Lät i Vabariiki. Esinemised
t oimusid Jurmalas ja Bauskas.
31.05-01.06.2013.a. t oimus Balt i riikide nägemispuudega inimest e ühingut e
ansamblit e muusikafest ival “ Balt i Laine” Palangas. Eest it esindasid võist lusel LõunaEest i PÜ est raadiansambel „ Fööniks” ja Ida-Eest i PÜ ansambel „ Kannike” .
07.-08.06.2013.a. t oimus Tallinna Lauluväljakul kahepäevane kult uurifest ival “ Puude
t aga on inimene” . Eest i Pimedat e Liit osales kult uurifest ivali “ Puude t aga on
Inimene” t öörühmas – t uues lavale M art Kivast iku näidendi “ No näed ise!” .
20.08.2013 t oimus EPL-i suvekont sert Lepanina hot elli välialal. Esinesid 11 ansamblit
ja t aidluskollekt iivi. Suvepäeval osales 14 liikmesühingut , kokku 250 inimest .
Iga-aast aselt t ähist at i nägemispuudega inimest ega seonduvaid
t äht päevi. 16.10.2013 t oimus valge kepi päeva t änuseminar Tallinnas, Õpet ajat e
M ajas, kus ant i üle EPL poolse t unnust use " Aast a t egu 2013" auhinnad
organisat sioonidele, kes olid aast a jooksul kõige enam silma paist nud oma
t egevusega nägemispuudega inimest e heaks.
Tradit siooniliselt viidi läbi iga-aast ane koolit uskursus " Ait a ennast ise" , mis t oimus
27.-28.11.2013 Jänedal. Koolit use eesmärgiks oli abist ada neid, kes alles äsja olid
sat t unud nägemispuudega inimest e sekka ja neid nägemispuudega inimesi, kes seda

koolit ust varem ei olnud saanud. Koolit us t oimus eest i ja vene keeles.

Novembris korraldas EPL 4 t eabepäeva Tart us, Narvas, Tallinnas ja Kuressaares.
Teabepäevadel t ut vust at i nägemispuudega inimesi puudut avaid t ööt urut eenuseid,
sot siaalt eenuseid ja –t oet usi, rehabilit eerimisvõimalusi , t ut vust at i piirkondlike
ühingut e t ööd ja õpet at i EPL kodulehe kasut amist .Teabepäeva raames ant i välja
piirkondlike ühingut e t egevusi t ut vust av infovoldik.
2013. aast al ant i välja nägemispuudega inimest e t egevusi kajast ava infoajakirja
" Valguse Kaja" kaks numbrit .

Probleemid on seot ud EPL-le kuuluva kinnisvaraga.
Tallinnas Laki t n. asub 7 EPL-le kuuluv kinnist u, kus paikneb nõukogude-aegne
t ööst ushoonet e kompleks, mis on t änaseks suures osas nii füüsiliselt kui ka
moraalselt vananenud. Suurem osa kinnist ul paiknevat est pindadest on siiski
õnnest unud välja rent ida ja sellest saab EPL rendit ulu, mis on suurest i abiks EPL.-i
põhikirjalist e eesmärkide elluviimisel. Koost öös rent nikega t oimub pidev hoonet e
parendamine. Hoonet e kompleksi Laki t änava poolne siduskorpuse osa, mis oli
varisemisoht lik, on nüüdseks ant ud rendile ja kuulub t äielikult renoveerimisele
lähiaast at e jooksul.
Teine probleeme t ekit anud kinnist u asub Haapsalu lähist el Topu lahe kaldal. Selleks
on EPL-le kuuluv puhkekompleks Jursu. Palju aast aid on seal korraldat ud
suvelaagreid. Aga seoses majut usasut ust ele seadust e näol keht est at ud üha
karmimat e t ingimust ega ei ole alat es ülemöödunud aast ast seal enam majut ust
nõudvaid ürit usi võimalik läbi viia. Kaasaja nõuet ele vast avusse viimiseks vajab Jursu
finant sressurssi, mida EPL-il kahjuks ei ole. M öödunud aast ani Jursul EPL-ga lepingu
alusel t egut senud SA Puhke- ja Tegevuskeskus Jursu ei suut nud vajalikul määral end
majandada ja seet õt t u algat at i siht asut use likvideerimine. 2013.aast a jooksul
t egeles EPL Jursule rent niku ot simisega.
2014.aast al on EPL-i t egevuse esmaseks priorit eediks ja märksõnaks ligipääsetavus.
Jät kub t egelemine Laki 7 hoonest use renoveerimisega, samut i on vajalik leida kogu
hoonet ekompleksile üks rendilevõt ja. Lisaks t uleb t egeleda EPL-i juht imise
ümberkorraldusega, silmas pidades t egevjuhi amet ikoha loomist rendipindade
kont rolli ja majandamisega seot ud jooksvat e küsimust e kohese lahendamise
t agamiseks.

Komisjonide aruanded

Eest i Pimedat e Liidu väliskomisjoni 2013. aast a aruanne
Väliskomisjoni liikmed: M onica Lõvi (esimees), Eva Kirillova, Eero Tõnist e, Janar Vaik

Rahvusvaheline koost öö 2013
EPL on Euroopa Pimedat e Liidu (EBU) ja M aailma Pimedat e Liidu (WBU) liige.
EPL väliskomisjoni esimees on valit ud EBU euroasjade komisjoni liikmeks ning t ema
kaudu on EPL t ihedais sidemeis EBU t ööde ja t egemist ega. EPL ja EBU vahel on
t oimiv infovahet us. EBU kaudu saadakse t eavet ja t ehakse koost ööd Euroopa Liidu
t asandil käsit let avat e nägemispuudega inimest e elu puudut avat e regulat sioonide
osas.
2013. aast al osalet i ühel EBU korraldat ud koost ööürit usel ning võet i osa ühest EBU
w ebinarist .
EPL-l on jät kuv koost öö Balt i riikide nägemispuudega inimest e organisat sioonidega
Balt i Komit ee raames.
M onica Lõvi
EPL-i väliskomisjoni esimees
Eest i Pimedat e Liidu rehabilit eerimis- ja t ööhõivekomisjoni 2013. aast a aruanne
Liikmed: Janne Jerva, Jut a Adams ja Helle Reimand
EPL rehabilit eerimis ja t ööhõivekomisjon t oet ab EPL põhikirjalist e ja t egevuskavast
t ulenevat e eesmärkide t äit mist nägemispuudega inimest e rehabilit at siooni ja
t ööhõive edendamisel.
Selleks on 2013 aast al t eht ud järgmist :

•
•
•
•
•

•
•

Nõust asime EPL juhat ust ja liikmesorganisat sioone nägemispuudega inimest e
rehabilit at siooni ja t ööhõivet puudut avat es küsimust es nii meilit si, t elefoni
t eel kui ka kont akt koht umist el.
Nõust asime Ülikoole nägemispuudega üliõpilast e t oimet uleku küsimust es.
Osalesime Tallinna Pedagoogilise Seminari, Tallinna Ülikooli ja Tehnika
Ülikooli üliõpilast e nägemispuudega inimest e t ööhõivet ja haridust
puudut avat es uurimist öödes.
Esindasime nägemispuudega inimesi Ast angu Kut serehabilit at siooni Keskuse
poolt korraldat ud kait st ud ja t oet at ud t öökeskust e mudelit e arut eludel.
Osalesime puuet ega Inimest e Fondi ja Sot siaalminist eeriumi t öörühmas, mis
käsit leb “ Puuet ega inimest e sot siaalt oet ust e seaduse ja t öövõime hindamise
skeemi muut mist . Analüüsisime “ Töövõime hindamise” reformi
seadusemuudat usi nägemispuudega inimest e huvidest läht uvalt ning t egime
vast avaid t ähelepanekuid ja et t epanekuid kõneall oleva seadusandluse
parandamiseks. Koost asime põhjaliku ülevaat e TVh reformi probleemset est
koht adest nägemispuudega inimest e seisukohast läht uvalt (t ekst 6 lehel).
Osalesime EPL arengukava koost amisel.
Koost asime ülevaat e arendamist vajavat est hoolekandet eenust est
nägemispuudega inimest ele. 2013 juunis t oimunud koht umiseks

•
•
•

Sot siaalminist eeriumi esindajat ega valmist asime et t e nägemispuudega
inimest e t ugisüst eemi t eenust e arendamise kirjelduse koos süst eemi
t äiendavat e et t epanekut ega (t ekst 3. lehel.).
Selgit asime rehabilit eerimisjuhendaja vajalikkust ja levit asime nende
t öökoht ade loomise ideed laiemalt Sot siaalminist eeriumis.
Kogusime EPL juhat uselt , liikmesühingut elt ja nende liikmet elt et t epanekuid
nägemispuudega inimest e t ugisüst eemi t äiendamiseks.
Edendasime Eest i Tööt ukassaga dialoogi koolit uskaardi koolit ust e nimist usse
nägemispuudega inimest ele suunat ud ümberõppe koolit ust e lisamiseks.

Kokkuvõt t e koost as EPL rehabilit at siooni - ja t ööhõivekomisjoni esinaine Janne Jerva
14.05.2014
Eest i Pimedat e Liidu M ajanduskomisjoni 2013. aast a aruanne
Komisjoni liikmed: Ago Kivilo - komisjoni esimees, Eva Kirillova ja Eero Tõnist e
Eest i Pimedat e Liidu (EPL) M ajanduskomisjon juhindus oma t egevuses
EPL põhikirjalist est eesmärkidest , EPL arengukavast ja EPL 2013. aast a
t egevuskavast . Komisjon jälgis EPL eelarve t äit mist ning hoidis end kursis t oimuvaga
EPL finant smajanduses. Kuivõrd EPL majandust egevus, projekt ide omaosaluse
finant seerimise t agamine sõlt ub suurest i EPL kinnisvara rendit uludest , siis pööras
komisjon suurt t ähelepanu Laki t n. 7 rendit ulude õigeaegse laekumisega seonduvale.
M ajanduskomisjon on akt iivselt t egelnud EPL ja S.V.Ärigrupi vahelise
hoonest usõiguse seadmise lepinguga. 3. juulil 2013.a. sõlmit i Laki t n. 7 hoone
amort iseerunud osa renoveerimiseks ja kasut amisele andmiseks leping
S.V.Ärigrupiga.
M ajanduskomisjon on silma peal hoidnud Jursu kinnist u käekäigule. Kuna EPL-le
kuuluv Jursu ei vast a enam t änaseks seadust e näol keht est at ud majut ust ingimust e
nõuet ele, siis on algat at ud seni Jursut majandanud SA PTK Jursu likvideerimise
menet lus. 2013.a. t egeles majanduskomisjon Jursu kinnist u hoonet ele rent niku
leidmisega.
Ago Kivilo - EPL-i majanduskomisjoni esimees
Eest i Pimedat e Liidu infokomisjoni 2013. aast a aruanne
Infokomisjoni liikmed: Priit Kasepalu (esimees), Art ur Räpp, Sülvi Sarapuu ja Guido
Tarrast e.
Komisjon läht us oma t öös juhat use poolt t alle ant ud ülesannet est :
juhat use nõust amine infoedast usega seonduvat es küsimust es;
nägemispuudega inimest ega seonduva info edast amine meililist ides „ Teade“ , „ Liit “
ja „ Vaba mikrofon“ ;

t ähelepanu juht imine infot ehnoloogilist es lahendust es nägemispuudega inimest e
ligipääsu t akist avat ele probleemidele.
Nägemispuudega inimest ega seonduv info edast at i meililist idesse kohe selle
koost amisel või saamisel.
Osalet i EPL arengukava koost amisel, aidat i luua juhat use koosolekut e ja
üldkoosolekut e prot okollide elekt roonilist arhiivi ning pressilist i, esit at i juhat usele
kandidaadid t unnust use „ Aast a t egu 2013“ saamiseks ja ant i Kuku Raadiole laureaat e
t ut vust av int ervjuu, t ut vust at i liikmesühingut ele EPL koduleht e, osalet i veebi sisu
juurdepääset avussuunist e t õlke ülevaat amisel ning t eht i juhat usele
t äienduset t epanekuid ligipääset ava t urismi arendamise juhisesse.
Infokomisjoni ja varem moodust at ud t elesaadet e helilist e subt iit rit ega ning
kirjeldust õlkega varust amise küsimust ega t egelevasse t öörühma kuuluvad samad
inimesed. EPL, Eest i Keele Inst it uudi ja Eest i Rahvusringhäälingu koost ööna alust as
ERR 1. juunil 2013 ETV ning ETV2 kanalit el helilist e subt iit rit e edast amist .
Komisjoni esimees korraldas Euroopa Pimedat e Liidu punkt kirjaesseede võist luse
Eest i þürii t ööd ja osales EPL esindajana Tallinna Heleni Kooli t ulevikusuundade
arut eludel, EPL ja S.V.Ärigrupp vahel sõlmit ud hoonest usõiguse seadmise lepingu
t ekst i viimist lemisel ning Eest i Kunst imuuseumi ligipääset avuse t est imisel.
Priit Kasepalu, infokomisjoni esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Raha

22 957

17 415

Nõuded ja ettemaksed

31 361

24 647

Kokku käibevara

54 318

42 062

256

256

118 206

119 796

Varad
Käibevara

Põhivara
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara

1 961

818

120 423

120 870

174 741

162 932

34 917

20 376

1 175

1 059

36 092

21 435

Võlad ja ettemaksed

4 452

8 651

Kokku pikaajalised kohustused

4 452

8 651

40 544

30 086

57 233

57 233

256

256

75 357

59 199

1 351

16 158

134 197

132 846

174 741

162 932

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
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Reservid
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

96

125

15 897

20 344

Muud tulud

271 333

166 139

Kokku tulud

287 326

186 608

-15 877

-20 344

-223 223

-109 640

-33 777

-28 263

-1 838

-1 605

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-11 261

-10 583

-285 976

-170 435

1 350

16 173

1

-15

1 351

16 158
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

1 350

16 173

1 838

1 605

-391

-9 166

1 447

-7 561

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-6 716

18 530

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

14 656

-11 898

-345

-615

10 392

14 629

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-1 390

-563

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel

-3 460

-3 460

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-4 850

-4 023

5 542

10 606

17 415

6 809

5 542

10 606

22 957

17 415

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised

Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2011

Reservid

Akumuleeritud tulem

57 233

Aruandeaasta tulem
Muud muutused netovaras
31.12.2012

116 432

16 158

16 158

256
57 233

256

Aruandeaasta tulem
31.12.2013

59 199

57 233

256

256
75 357

132 846

1 351

1 351

76 708

134 197
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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
2013. 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
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

22 957

17 415

Kokku raha

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod
Kokku
Maa

Ehitised

31.12.2011
Soetusmaksumus

68 922

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

68 922

Amortisatsioonikulu

63 593

132 515

-11 129

-11 129

52 464

121 386

-1 590

-1 590

63 593

132 515

31.12.2012
Soetusmaksumus

68 922

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

68 922

Amortisatsioonikulu

-12 719

-12 719

50 874

119 796

-1 590

-1 590

63 593

132 515

-14 309

-14 309

49 284

118 206

31.12.2013
Soetusmaksumus

68 922

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

68 922

2013
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu

2012
81 488
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

Arvutid ja

Transpordivahendid

Muu
materiaalne
põhivara

arvutisüsteemid

31.12.2011
Soetusmaksumus

7 350

307

7 657

7 657

-7 350

-292

-7 642

-7 642

0

15

15

15

Ostud ja parendused

563

563

563

Muud ostud ja parendused

563

563

563

Amortisatsioonikulu

-15

-15

-15

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Muud muutused

255

255

31.12.2012
Soetusmaksumus

7 350

870

8 220

255

8 475

-7 350

-307

-7 657

0

-7 657

0

563

563

255

818

1 390

1 390

-248

-248

256

256

2 516

9 866

255

10 121

-7 350

-555

-7 905

-255

-8 160

0

1 961

1 961

0

1 961

31.12.2013

31.12.2012

Võlad tarnijatele

31 873

14 653

Kokku võlad tarnijatele

31 873

14 653

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Muud muutused

1 390
-255

-503
256

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

7 350

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)
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Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

1 304

189

907

895

2 211

1 084

Palgavõlad
Puhkusetasukohustused
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 7 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

1 731

1 731

Kokku muud võlad

1 731

1 731

31.12.2012

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Muud viitvõlad

5 191

3 460

1 731

Kokku muud võlad

5 191

3 460

1 731

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

96

125

96

125

2013

2012

15 877

20 344

20

0

15 897

20 344

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
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Lisa 10 Muud tulud
(eurodes)

2013

2012

75 946

81 488

Müügitulu

195 387

84 651

Kokku muud tulud

271 333

166 139

2013

2012

25 588

21 269

8 172

6 929

17

65

33 777

28 263

6

6

31.12.2013

31.12.2012

16

16

Rendi- ja üüritulu

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Töötuskindlustus
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2013
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2012

Kohustused

0

Nõuded

0

Kohustused

0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2013

2012

9 933

9 860
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Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2014
Eesti Pimedate Liit (registrikood: 80000600) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAIMU GUZIKOVA

Juhatuse liige

18.06.2014

GUIDO TARRASTE

Juhatuse liige

19.06.2014

EVA KIRILLOVA

Juhatuse liige

19.06.2014

AGO KIVILO

Juhatuse liige

19.06.2014

PRIIT KASEPALU

Juhatuse liige

19.06.2014

JANNE JERVA

Juhatuse liige

20.06.2014

JUTA ADAMS

Juhatuse liige

26.06.2014

MONICA LÕVI

Juhatuse liige

27.06.2014

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 6411972

Mobiiltelefon

+372 53095533

E-posti aadress

epl@pimedateliit.ee

Veebilehe aadress

www.pimedateliit.ee

