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Tegevusaruanne

2010.a. töötulemused
1. Infokeskuse tegevused
1.1. Raamatukogu teenuse pakkumine igal tööpäeval (raamatute laenutamine, päringutele vastamine).
Raamatukogu ja tema kasutus kasvasid aasta jooksul nii ostude kui annetuste näol. Uudiskirjandus on kantud nii ENUT raamatukogu kui ka TLÜ
raamatukogu andmebaasi, et kirjandust saaks kasutada võimalikult suur lugejaskond.
Aruandeperioodil lisandus 65 uut lugejat. Põhiliselt on raamatukogu külastajad TLÜ üliõpilased, aga ka Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli jt
kõrgkoolide omad ning laenutajad väljastpoolt õppeasutusi.
Teiste maade ekspertide hinnangul on ENUTi raamatukogus tegemist väga hea erialase kirjanduse valikuga.
1.2. Informatsiooni jagamine, infopäringutele vastamine
Teavet jagatakse enamasti meili ja telefoni teel – põhiliselt raamatute, käimasolevate projektide ja nendega seotud inimeste ning ürituste kohta.
Meediaväljaanded pöörduvad ENUTi poole kommentaaride või arvamuste saamiseks keskeltläbi paar korda kuus. Arvamusi ja artikleid on
ENUT i poolt kirjutatud peamiselt Eesti meediaväljaannetele. Samuti on aasta jooksul korduvalt antud tele- ja raadiointervjuusid soolist
võrdõiguslikkust puudutavatel teemadel.
1.3. ENUTi uudistelehe väljaandmine
Uudistelehte antakse välja alates 1999. aastast nimetuse all ENUTi Uudised. 2010.a. ilmus kaks numbrit ENUTi Uudiseid.
1.4. Kodulehekülje haldamine ja täiendamine
Kodulehe uudiste rubriiki on pandud üles ENUTi tegevust puudutav teave nii käimasolevate projektide kui ka sündmuste osas. Ühiste arutelude
tulemusel muudeti kodulehe kujundust ja menüüd. Teavet uuendatakse nii eesti kui inglise keeles. Kuna raamatukogu tarkvara oli vananenud,
soetati uus tarkvara.
2. ENUTi projektid 2010
•

Anti välja Ariadne Lõnga järjekordne number. Ariadne Lõng ilmus 2010.aasta kevadel. Uut numbrit esitleti Tallinna Ülikooli ruumes.
Ajakirja väljaandmist toetasid Avatud Eesti Fond ja Kultuurkapital.

•

2010. aastal jätkus ENUTi kaheaastane projekt „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“. Projekti
eesmärgiks oli aidata kaasa jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis, tugevdades põhiõiguste kaitstust ja võrdse kohtlemise
põhimõtete järgimist ühiskonnas kodanikuühenduste aktiivsuse ja osalemise suurendamise kaudu soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja
propageerimisel. Projekti tulemusena suureneb Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse soolise võrdõiguslikkuse alane eestkostevõimekus läbi
soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku moodustamise ja võrgustiku liikmete kaasamise soolise võrdõiguslikkuse edendamisse.
Koolituste tulemusena suureneb kodanikuühenduste kompetents ja paraneb oskus märgata soolist ebavõrdsust ja seda taastootvaid
ilminguid ühiskonnas, nendele tähelepanu juhtida ning sel teemal aktiivsemalt kaasa rääkida. Paranevad kodanikeühenduste liikmete
oskused tagada oma tegevusega meestele ja naistele võrdsed võimalused ühiskonna elus osalemiseks ning meeste ja naiste võrdseks
kohtlemiseks oma organisatsioonis. Projekti käigus viidi läbi Ümarlaud "Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond" (28.04.2010). Kuulati ära
Tõnis Saartsi, Margit Sarve ja Ilvi Cannoni ettekanded. Esmakordselt kuulutati välja Aasta Sooteadlik MTÜ.

Kahes koolituprogrammis viidi läbi koolitusi:
I koolitusprogramm “ Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise võtmeküsimused“, mis koosnes 4 moodulist ( tööturg, säästev areng, töö- ja
pereelu ühitamine);
II koolitusprogramm „Sooline võrdõiguslikkus ja regionaalne areng”:
Koolitustel käsitleti järgmisi teemasid: soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete viimine regionaalpoliitikatesse; soolise võrdõiguslikkuse probleemid
maapiirkondades; kohalike omavalitsuste arengukavade audit, lähtudes soolisest aspektist; meeste ja naiste osalus kohaliku elu edendamisel;
sootundlike eelarvete koostamine.
Koolitused viidi läbi Harjumaa, Järvamaa, Pärnumaa, Võrumaa ja Ida-Virumaa maakondade keskustes alates detsembri algusest kuni
aprillikuuni.
Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Fr. Eberti Fond. Projektijuht Liivi Pehk.
•

2009. aasta juunis alustas ENUT üheaastast projekti „Naisorganisatsioonide aktiivsuse tõstmine Balti mere regioonis,
kliimamuutuste ennetamise alases tegevuses kohalikul tasandil“. Projekti eesmärgiks oli suurendada avalikkuse teadlikkust ja huvi
soolist aspekti arvestavate kliimamuutuste ennetamise ja kliimamuutustega kohanemise strateegiate vastu, suurendada
naisorganisatsioonide mõju kliimamuutuste alaste dokumentide väljatöötamisel ja propageerida säästvat eluviisi. Projekti sihtgrupiks olid
naisorganisatsioonid ja laiem avalikkus. Projekti käigus korraldati Soome ja Eesti naisorganisatsioonidele ühiseid ümarlaudu ja koolitusi ning
analüüsiti meeste ja naiste tarbijaharjumusi. Projektijuht Liivi Pehk.
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•

ENUTi projekt "Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis" sai toetust Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste
fondist (VÜF fond – rahastus Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel) ja Fr.
Eberti Fondilt. Projekt kestis 1. augustist 2008 kuni 31. jaanuarini 2010. Projekt keskendus ühelt poolt ENUTi institutsionaalse võimekuse
tõstmisele ja teiselt poolt soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele Eesti haridussüsteemis. 2009. aastal analüüsiti kolme Eesti
keskkoolides kasutusel olevat ajalooõpikut ja korraldati uurimust tutvustav seminar. Projektijuht Kadri Aavik.

•

2009. a oktoobrist kuni 2010. a märtsini osales ENUT partnerina projektis “FRAGEN – Feministlike tekstide kogumine”, mille
eesmärgiks oli koguda alates 1960. aastatest pärit Euroopa olulisi feministlikke tekste ning neist uurijatele kättesaadav andmebaas
moodustada. Projekti juhtis Hollandis paiknev Naisliikumise Rahvusvaheline Infokeskus ja Arhiiv ning rahastas Euroopa Komisjon. ENUTi
esindajana võttis projektist osa Kadri Aavik.

•

Viidi läbi projekt „ Sooline võrdõiguslikkus kodanikuõpetuses“ (01.05.2010 – 31.10.2010). Projekti üldiseks eesmärgiks oli suurendada
sootundlikkust Eesti haridussüsteemis, olles jätkuks projektile "Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis". Projekti
otseseks sihtgrupiks olid haridussüsteemis töötavad inimesed (õetajad, õppekavade ja õppematerjalide koostajad). Kaudsemaks sihtgrupiks
laiem avalikkus üldisemalt. Analüüsiti kolme Eesti koolides kasutatavat kodanikuõpetuse õpikut sooperspektiivist ning anti praktilisi juhiseid
õpetajatele, kuidas kodanikuõpetust sootundlikumalt õpetada.

Projekti käigus valmis kaks materjali: „Sugu ühiskonnaõpetuses: kolme ühiskonnaõpetuse õpiku analüüs soolisest perspektiivist“ ja „ Soovitused
soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes“. Viidi läbi seminar "Sooline võrdõiguslikkus ühiskonnaõpetuses" ( 29.
oktoobril 2010)
Partneriks antud projektis oli Eesti Haridusfoorum. Projektijuht Kadri Aavik. Rahastajaks oli Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond (VÜF
fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel)
•

ENUT liitus Ülemaailmse Rahu Föderatsiooni (Universal Peace Federation), Erinevate Usundite Lõimumise ja Tolerantsuse Alliansi (Diverse
Faiths Alliance) ja Kveekeritega (The Religious Society of Friends) aktsioonis, mis tähistas ülemaailmset rahupäeva 21. septembril
esimest korda Eesti avalikkuses. Rahupäeva sõnumit edastati mitme raadiojaama ja ETV vahendusel 10 päeva enne ja mõned päevad peale
rahupäeva toimumist. Tähelepanu pöörati rahu edendamisele ja sellele, milliseid samme oleks vaja teha rahu saavutamiseks.

•

Alustati projektiga „Väike on jätkusuutlik – Eesti, Soome ja Läti MTÜde koostöö keskkonnasäästlike eluviiside propageerimisel
(Small is sustainable–- Estonian, Finnish and Latvian NGO’s cooperation for eco-friendly lifestyle)“ ( 1.09.2010 – 30.04.2011) Projekti
üldine eesmärk on analüüsida ja võrrelda Tallinna, Riia ja Helsingi linna elanike tarbimiskäitumist ja mõjusid Balti mere keskkonnale, tuues
välja soolised erinevused tarbimiskäitumises ning propageerida keskkonnasäästlikke eluviise eesmärgiga vähendada ökoloogilise jalajälje
mõju Balti mere keskkonnale. Sihtgrupiks on naiste- ja keskkonnaühendused Balti mere piirkonnas, kohalikud omavalitsused, meedia,
poliitikud.

Projekti raames viiakse läbi ökoloogilise jalajälje uuring Tallinna, Helsingi ja Riia linna elanike hulgas, analüüsitakse kolme linna elanike
ökoloogilise jalajälje mõju Balti mere elukeskkonnale ning uuringu tulemustele tuginedes viiakse läbi meedikampaaniad keskkonnasäästlike
eluviiside propageerimiseks Tallinnas, Riias ja Helsingis.Partnerid: The Resource Center for Women "Marta" (Läti), The Green Women's
Association (Soome). Projektijuht Liivi Pehk.
•

Projekt „PKK – Tööelu kvaliteedi parandamine praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle
kasutusvõimaluste tutvustamise kaudu” nr 1.3.0201.10-0015 algas 1. oktoobril 2010 ning kestab kuni 2011. aasta septembri lõpuni.
Projekti käigus valmib Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu (ETTAL), Transpordi Ametiühingu (ETTA) ja Eesti Naisuurimus- ja
Teabekeskuse (ENUT) koostööna praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat.
Projekti üldeesmärgiks on tööelu kvaliteedi parandamine, sh võrdse kohtlemise suurendamine, praktilise eesti- ja venekeelse
kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutamist tutvustavate suvekoolide ja seminaride kaudu.
Käsiraamat hakkab kajastama kehtivat seadusandlust ning andma praktilisi õpetusi ning näpunäiteid, kuidas läbirääkimistel käituda. Lisaks
sellele soovitakse põhjalikult käsitleda ka võrdse kohtlemise teemat, sh palgalõhe vältimist, töö hindamist, töö- ja pereelu ühitamist,
diskrimineerimist töökohal, võrdse kohtlemise aspekte kollektiivläbirääkimiste protsessis, kollektiivlepingute soolise mõju analüüsi jms.
Uues raamatus tahetakse rõhuasetus tõsta juba tekkinud probleemide lähendamiselt probleemide ennetamisele.
Käsiraamat on mõeldud eelkõige küll töötajatele ja ametiühingutele, kuid lugeda tasub seda ka tööandjail.

Projekti kaasfinantseerib Euroopa Liidu Sotsiaalfond. Projektijuht Reet Laja.
•

Alustati projektiga „Kolmanda aastatuhande arengueesmärgi (sooline võrdõiguslikkus) tutvustamine Eesti koolidele ja meedia kaudu laiemale
avalikkusele“. Tegemist on maailmaharidusprojektiga, mille käigus tutvustatakse fotonäituse ja trükiste kaudu Eesti koolidele ja ka
ajakirjanikele arengumaade naiste ja tüdrukute probleeme. Projekti rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.
Projektijuht Kadri Aavik.

•

ENUT i poolt anti välja kordustrükk raamatust „Carrying Linda’s Stones: An Anthology of Estonian Women’s Life Stories“. Projektijuht Ilvi
Jõe-Cannon.

3. Koostöö naisorganisatsioonide jt mittetulundusühendustega
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3.1. ENUT kui EMSL-i liige
ENUT on osa võtnud EMSL-i koolitustest, aastakonverentsist, edastanud EMSL-i infolehte ja lehes olevat teavet oma seminaridel ja
konverentsidel. Samuti on ENUT levitanud EMSL-i väljaandeid naisorganisatsioonidele.
ENUT esindajana võtsid Reet Laja jt ENUT esindajad osa suurematest EMSL üritustest 2010.a.
3.2. ENUT kui ENÜ liige
ENUT on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) liige.
ENUTi esindajad võtsid osa ENÜ üritustest, aidates neid vajadusel ka korraldada ja varustada tehniliste vahenditega.
3.3. ENUT kui Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) liige
ENUT võttis osa AKÜ nõupidamistest ja teistest üritustest, sealhulgas Maaailmapäevast. ENUT esindaja Kadri Aavik on AKÜ juhatuse liige.
3.4. ENUTi koostöö Eesti Haridusfoorumiga (EHF).
ENUT ja EHF on teinud tihedat koostööd. Eesti Haridusfoorum oli partneriks ENUTi VÜF haridusprojektis.
3.5. Soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemisega seoses on ENUT-il kujunenud
hea koostöö EMOVL-iga
3.6. Arengukoostöö raames teeb ENUT koostööd Ungari MTÜga DemNet. Novembris 2009 külastasid ENUTit kaks DemNet-i esindajat
koostööprojektide planeerimiseks. 2010 esitati projektitaotlus. Kahjuks see toetust ei leidnud.
3.7. ENUT alustas KÜSK projekti raames MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku loomist. Eesmärk on projekti lõpuks võrgustikku
kaasata vähemalt 40 MTÜd.
4. Koostöö Eesti ja välismaa kõrgkoolidega
4.1 Koostöö Tallinna Ülikooli Soouuringute Keskusega Soouuringute Keskuse ja ENUTi vahel toimub koostöö ja teabevahetus.
Osalemine Athena võrgustikus Wine töögrupis.
Athena võrgustikuga hoiab ühendust ENUT liige ja Tallinna Soouringute Keskuse esindaja Leena Kurvet-Käosaar.
4.2. ENUT teeb koostööd Tallinna Ülikooliga projekti “LIFELONG LEARNING /
ic Policy (GCPEP)” raames. Projekti juhib emeriitprofessor Tiina Aunin Tallinna Ülikoolist.
4.3. Koostöö Tartu Ülikooliga soo-uuringute lisaeriala raames
Koostöö on jätkunud õppejõu Raili Põldsaarega, kes kuulub ka ENUTi juhatusse. Gender mainstreaming võrgustiku kaudu on ENUT ühenduses
pea kõigi Tartu Ülikoolis võrdõiguslikkuse valdkonnaga tegelevate õppejõudude või teadlastega.
5. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga
ENUT on teinud tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonnaga. Toimuvad regulaarsed kohtumised osakonna juhataja
Kadi Viigi jt.osakonna töötajatega. Osakonna töötajad on kirjutanud artikleid ENUTi Uudistesse. ENUT ja osakond toetavad teineteist ürituste
korraldamisel. ENUT aitab korraldada osakonna väljaannete levitamist.
Samuti on ENUTil olnud tihe koostöö soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Margit Sarvega.

Reet Laja
Juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatus kinnitab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 2010.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja
täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses hea
raamatupidamistavaga;
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit, majandustulemus ja
rahavoogusid;
3) Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Raha

474 023

548 962

Nõuded ja ettemaksed

108 596

891 113

Kokku käibevara

582 619

1 440 075

582 619

1 440 075

Varad
Käibevara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

11 985

749 582

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

314 578

444 149

Kokku lühiajalised kohustused

326 563

1 193 731

326 563

1 193 731

246 344

476 745

9 712

-230 401

256 056

246 344

582 619

1 440 075

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

50

0

587 752

4 494 594

Tulu ettevõtlusest

41 578

57 724

Muud tulud

14 060

9 411

643 440

4 561 729

-587 730

-4 808 783

Jagatud annetused ja toetused

-11 500

0

Mitmesugused tegevuskulud

-34 901

-982

-1 050

-1 067

-635 181

-4 810 832

Kokku põhitegevuse tulem

8 259

-249 103

Finantstulud ja -kulud

1 453

18 702

Aruandeaasta tulem

9 712

-230 401

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

1 513 392

3 749 945

-1 174 175

-1 766 067

-429 470

-885 268

0

-151

-90 253

1 098 459

Laekunud intressid

1 525

18 702

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1 525

18 702

Saadud laenud

0

-2 835 996

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-2 835 996

Kokku rahavood

-88 728

-1 718 835

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

548 962

2 267 797

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-88 728

-1 718 835

13 789

0

474 023

548 962

Rahavood põhitegevusest
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008
Aruandeaasta tulem
31.12.2009

Aruandeaasta tulem
31.12.2010

476 745

476 745

-230 401

-230 401

246 344

246 344

9 712

9 712

256 056

256 056
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes Eesti heast
raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on esitatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad raamatupidamistoimkonna juhendid.
Rahavoogude aruanne on koostatud netomeetodil.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat arvelduskontode ja kassa jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi.
Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse. Kui nõue
muutub lootusetuks, kantakse võlg maha ostjate võlast. Nõue on lootusetu siis, kui võla sissenõudmine ei ole majanduslikult kasulik või ei
saa seda teha (nt ostja pankrotistumise korral või võlgniku mitteleidmise korral).
Viitlaekumistena kajastatakse intressinõuded pangahoiustelt, samuti muud intressi- ja viivisenõuded. Intressi- ja viivisenõudeid
kajastatakse tekkepõhiselt, korrespondeeruvalt vastavate tulude kontodega. Siin kajastatakse ka tuludesse arvatud, kuid bilansipäevaks veel
laekumata annetused ja toetused.
Arveldusi aruandvate isikutega peetakse samanimelisel kontol. Nende kontode kreedititesse kantakse majandus- või lähetuskulud
kuluaruannete alusel.

Maksustamine
Maksuvõlgade analüütilist arvestust peetakse riiklike maksude liikide viisi. Maksuvõlad kirjendatakse kontode kreedititesse kooskõlas kehtivate
maksuseaduste ja juhenditega maksudeklaratsioonide ning vastavate algdokumentide alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud
summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetitesse.

Tulud
Tasud ühingu liikmetelt jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.
Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaks, mille kogumise kord ja määrad, samuti uute liikmete vastuvõtmise kord
on kehtestatud põhikirja ja üldkoosoleku otsusega.
Nimetatud tulud kajastatakse põhitegevuse tuludena tulemiaruandes eraldi samanimelistel kirjetel. Sihtotstarbelised tasud liikmetelt on
liikmetele mitmesuguste ühisürituste korraldamise tasud.
Mõnikord saadakse toetusi ja annetusi (näit. äriühingutelt jm. annetajatelt), mille kasutamise otstarve on jäetud ühingu otsustada,
selliseid toetusi ja annetusi käsitletakse mittesihtotstarbeliste toetuste ja annetustena.
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning erinevatelt projektitoetustelt. Sihtotstarbeliste
annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid.
Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal.
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Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil (vastavalt RTJ nr 14).
Kõik eeltoodud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelistel kirjetel. Intressitulud raha pangakontodel hoidmise
eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased finantstulude ja –kulude kirjed summeeritakse ning
tulemiaruandes näidatakse üksikute kirjete tulem.

Kulud
Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Tulemiaruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest,
kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse. Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse
tulemiaruandes eraldi kirjel.
Üldhalduskulud kajastatakse tulemiaruandes kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse aruande kirjel
“Põhivara kulum ja väärtuse langus”.
Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulemiaruandes samanimelisel kirjel “Muud kulud”.
Finantskulud ja -tulud näidatakse tulemiaruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja -kulud” vastavatel kirjetel.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

Sularaha kassas
sularaha kassas - kroonid
sularaha kassas - eurod
Arvelduskontod

31.12.2010

31.12.2009

5 965

6 965

5 183

6 965

782

0

409 237

541 997

arvelduskonto 1 (Swedbank)

97 039

3 000

arvelduskonto 2 (Swedbank)

100 011

53 846

arvelduskonto 3 (Swedbank)

69 618

112 635

arvelduskonto 4 (Swedbank)

179

174 788

arvelduskonto 5 (Swedbank)

2 743

963

arvelduskonto 6 (Swedbank)

1

28 134

arvelduskonto 7 (SEB Pank)

1

42 316

arvelduskonto 8 (New Alliance Bank)

118 713

109 067

arvelduskonto 8 (New Alliance Bank)

20 932

17 248

58 821

0

58 821

0

474 023

548 962

Tähtajalised hoiused
tähtajaline hoius (Swedbank)
Kokku raha
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Maksuvõlg

Ettemaks

Üksikisiku tulumaks

2

0

Sotsiaalmaks

4

0

Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

233

22 543

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

239

22 543

Lisa 4 Tööjõukulud
(kroonides)

2010

2009

Palgakulu

302 015

558 211

Sotsiaalmaksud

103 890

189 101

Kokku tööjõukulud

405 905

747 312

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

405 905

747 312

1

1

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Aruandeperioodil töötas üks inimene töölepingu alusel (osakoormusega, kokku 7 kuud). Ülejäänud töötasud on tasutud vastavalt võlaõiguslikele
lepingutele (käsundus- ja töövõtulepingud).

Lisa 5 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2010

31.12.2009

24

24
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elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VOLDEMAR KOLGA

Juhatuse liige

22.06.2011

REET LAJA

Juhatuse liige

25.06.2011

RAILI MARLING

Juhatuse liige

29.06.2011

MIRJAM HINRIKUS

Juhatuse liige

30.06.2011

ILVI CANNON

Juhatuse liige

11.07.2011

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6409173

E-posti aadress

enut@enut.ee

