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Tegevusaruanne 2014 

 
Inimõiguste Instituut on taasiseseisvunud Eesti esimene järjepidevalt inimõiguste 
kaitsega tegelev organisatsioon. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, 
rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon 
oli president Lennart Meri.  
 
Inimõiguste Instituut tegutseb inimõiguste kaitsel Eestis ja mujal. Instituut on 
valitsusväline mittetulundusühing. 
 
Inimõiguste Instituut tegeleb inimõiguste uurimise ja edendamise ning 
inimõigustealase teadlikkuse tõstmisega Eestis ja maailmas  
 
Instituut tegeles sarnaselt eelmistele aastatele ka  2014. aastal teadlikkuse tõstmise, 
inimõigusteemalise konverentsi, seminaride ja teavitustöö korraldamise, 
õppevahendite väljaandmise ja inimõigusorganisatsioonide koostöö tugevdamisega.  
 
 
Instituudi juhtimine: 

Instituudi struktuur (liikmeskond). 
 
Instituuti kuulus 2014. aasta lõpus 42 liiget, kes moodustavad organisatsiooni 
kõrgeima juhtorgani – üldkoosoleku. Instituudi liikmed on kutsutud osalema kõikidel 
üritustel, mis on toimunud Instituudi eestvõtmisel või osalusel. 
 
Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees on V. Hansen. 
Instituudi juhatusse kuuluvad veel T. Seifullen (juhatuse liige), ja M. Haruoja 
(juhatuse liige). 
 
Instituudi peamised rahastajad 2014. aastal olid Sotsiaalministeerium, Avatud Eesti 
Fond SA, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja Välisministeerium, 
samuti saadi rahastust läbi erinevate projektikonkursside: (KÜSK; Euroopa Nõukogu) 
 
Instituudi tegevus 

 

Instituut asub Tallinnas aadressil Villardi 22-6.  
 
Inimõiguste Instituudi peasündmus oli Inimõiguste aastakonverents "Väärikus 
inimõiguste kontekstis". Aastakonverentsil 2014 esitleti Inimõiguste Instituudi ja 
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös valminud uuringut, mis kandis 
nime „Privaatsusõigus inimõigusena ja igapäevatehnoloogiad”. Sotsiaalvõrgustikud, 
pilveteenused, nutiseadmed ja nende rakendused, video jälgimissüsteemid ja muud 
sarnane tehnika on saanud osaks meie igapäevaelust ning määrab tihtipeale kasutaja 
eraelu ja isikuandmete kaitse piirid. 2014. aasta Inimõiguste Instituudi uuring 
keskendub privaatsusõiguse ühele aspektile, nimelt informatsioonilisele 
privaatsusele ehk informatsioonilise enesemääramise õigusele ja selle kaitstusele 



igapäevaselt kasutatava tehnika võimalusi arvestades. 
 
Aastal 2014 avalikustati I osa uuringust “Teadlikkus inimõigustest ja julgeolekust”. 
Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringuste ASi poolt augustis läbi viidud küsitlus 
kajastab keeleliste inimõiguste alast teadlikkust ja erinevate inimrühmade käitumist. 
Inimesi lahutavad barjäärid rajanevad omandatud väärtustel, hoiakutel ja 
veendumustel, mis vanematel inimestel pärinevad pärinevad nõukogude võimu ajast. 
2015. aastal jätkatakse juba alustatud uuringuga.  
 
Mais 2014 esitleti kaitseministeeriumis koostöös Kaitseväe Peastaabiga uuringut 
“Inimõigused kaitseväes”, mille eesmärgiks oli selgitada välja inimõigustega 
seonduvad probleemid Eesti kaitseväes, näidata rahvusvahelist tausta ja tutvustada 
teiste riikide kogemusi ning selle pinnal anda võimalus inimõiguste paremaks 
tagamiseks kaitseväes. 
 
Koostöös EMP Toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel viidi 
läbi kaks suuremat projekti, milleks olid “Inimõigusi austav Kool” ning 
kaaspartnerina käsiraamatu “Kompass” väljaandmisele, mis on mõeldud 
inimõigustealase hariduse õpetamiseks noortele.  
Käsiraamatu esitlus toimus Inimõiguste haridusfoorumil  25. augustil Energia 
Avastuskeskuses. “Kompassi” juurde on tehtud soovituslik õppeplaan gümnaasiumile. 
25. augustil toimus teadaolevalt esimene Inimõiguste haridusfoorum, teemal 
„Inimõigusharidus noortele – võimalused, väljakutsed, õppevahendid 
Samuti viidi läbi neli koolitust Inimõigusharidus teemal vabaühendustele, mis 
toimusid järgmiselt: Tartus, Jõhvis, Tallinnas ja Pärnus.  
 
12.-16. detsembril toimus Tallinnas inimõigushariduse koolitus koolitajatele, 
korraldajaks Inimõiguste Instituut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja 
Euroopa Nõukoguga. Koolitus on mõeldud koolitajatele, kes töötavad taseme- või 
vabaharidust antavates asutustes või organisatsioonides (koolid, noortekeskused, 
vabaühendused, koolituskeskused jne.) ja kes tahavad arendada enda pädevust 
inimõiguste õpetajana. 
 
Ilmus ja jagati tasuta koolidele Instituudi koostatud raamatut “Inimese õigus”. 
 
2014. aastal viidi läbi uuring: Avalik arvamus Inimõigustest Georgias, 2015. aastal 
jätkatakse projektiga, eesmärk on uuringu tutvustus Georgias laiemale avalikkusele. 
 
Inimõiguste Instituut on jätkanud kahe rändnäituse “Inimõigustest nõukogude 
ühiskonnas” ja “Anne Frank” väljapanekuid Eesti koolides.  
 
16.03.2014 toimus Instituudi osalusel Tallinnas Vabaduse väljakul toetuskontsert  
Ukraina riigile ja rahvale. 
 
14.06.2014 toimus koostöös erinevate organisatsioonidega juuniküüditamise 
mälestuspäev, mis koosnes erinevatest üritustest. Päeva lõpetas filmi 
“Risttuules“ näitamine Noblessneri Valukojas kolmel erineval seansil (eesti keeles, 
vene ja inglise keelsete subtiitritega) 



 
09.12.2014 oli Inimõiguste Noortekonverents Riigikogu konverentsisaalis teemal 
“Kuhu ma kuulun? Identiteet mitmekultuurilises maailmas”.  Konverentsil arutleti 
selle üle, kuidas saavad universaalsed inimõigused eksisteerida kultuuriliselt 
mitmekesises maailmas. 
 
Instituut on esitanud Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse lastekaitse seaduse 
eelnõu, Eesti tegevuskava 2014 - 2016 avatud valitsemise partnerluses osalemise ja 
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni raporti kohta. Oleme saatnud oma 
soovitused ja ettepanekud Välisministeeriumile 4. aruande koostamiseks Euroopa 
Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta ja  rongiliikluse 
korraldamise kohta Majandusministeeriumile. Avaldanud Riigikogu õiguskomisjonile 
arvamust lapse huvide vähesest arvestamisest kooseluseaduse eelnõus ja 
Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta 
Justiitsministeeriumile. Kultuuriministrile saatsime arvamuse käskkirja „Eesti 
ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ eelnõu 
kohta. Samuti tehti kiri peaministrile Pariisi kriteeriumitele vastava asutuse 
puudumisest Eestis. 
 
2014. a toimus koostöös teiste inimõigusi käsitlevate organisatsioonidega 3 
ümarlauda. 
 
Instituut on toetanud oma tegevusega Eesti rahvusvähemuste Ümarlauda seminari 
korraldamisel Helsingis, osalenud Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete 
võimaluste arengukava juhtkomitee töös ja vägivalla vähendamise töörühma töös. 
 
Instituut on olnud aktiivne erinevate koostööprojektide arutamisel mitmete teiste 
organisatsioonidega, et paremini ühitada ühised huvid, eesmärgid ja ressursid 
inimõigustealase teabe tutvustamiseks erinevatele sihtrühmadele. Kohtumised on 
toimunud Avatud Eesti Fondi, Euroopa Parlamendi Infobüroo, Sisekaitseakadeemia, 
Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Riigikantselei, Kultuuriministeeriumi, 
Avatud Vabariigi, SA Unitas, Kaitseuuringute Keskuse, e-Riigi Akadeemia, Balti 
Uuringute Instituudi, UNESCO Eesti Rahvusliku Komiteega, Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni, Balti Uuringute Instituudi  ja teiste organisatsioonidega. 

Instituut on teinud aktiivselt kootööd Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega, 
Kaitseuuringute Keskusega ning NATO ühinguga Eestis, samuti  Konrad Adenaueri 
Fondiga ja liikumisega Avatud Valitsemise Partnerlus.  Lisaks erinevad 
koostöövormid Inimõiguste Ümarlauas osalejatega. 

Instituudi töötajad ja liikmed peavad avalikke loenguid, osalevad debattidel, 
ümarlaudadel ja konverentsidel, esitavad avalikkusele inimõiguste alaseid seisukohti 
nii trüki- kui ka elektroonilises meedias. Eesmärgiks on olnud  tegutseda Eesti sise- ja 
välispoliitika inimõigustele vastavuse nimel ning pakkuda avalikkusele teavet 
inimõiguste rikkumise kohta. Selles tegevuses jätkame koostööd erinevate 
organisatsioonide ja meediaväljaannetega.  
 
 



Instituut jälgis individuaalsete ja kollektiivsete inimõiguste olukorda Eestis ja 
maailmas ning võimaluste piirides kogus ja edastas kodumaist ja rahvusvahelist 
teavet inimõiguste kohta oma sotsiaalmeedialehekülgedel.   
 
2014. a. täiendati olemasolevat veebilehte, lisati erinevate projektide lehekülgi,  
lisatud on Instituudi töötajate poolt kirjutatud arvamusartiklid jms. Veebikeskkonda 
on üles seatud annetuskeskkond (http://www.eihr.ee/toeta-inimoiguste-instituuti/), 
mis sai teoks seetõttu, et instituut kuulub alates 01.01.2013 Vabariigi Valitsuse poolt 
kinnitatud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. Samas on võimalik esitada 
sooviavaldus ka osalemiseks vabatahtlikuna instituudi töös. 
 
Jätkuvalt kogub populaarsust instituudi avalehel olev inimõigusalaste uudiste portaal, 
kuhu jooksevad kokku olulised Eesti- ja välismaised teemakohased uudisvood. 
 

 

Inimõiguste Instituudi tegevuskava 2015. aastal 

 

• Instituut on inimõiguste mõttekoda, kus analüüsitakse antud valdkonna arenguid 
ja esitatakse teemakohaseid seisukohti; 

• Instituut jälgib nii Eestis kui kogu maailmas inimõigustealast olukorda erinevates 
valdkondades ning annab panuse nende õiguste selgitamisel meedia vahendusel; 

• Instituut jätkab koostööd riiklike institutsioonidega nõustades neid ja avalikkust 
inimõiguste valdkonna küsimustes (näiteks inimõiguste olukord maailmas; 
inimõiguste kaitse sõjalistes konfliktides; inimõigused ja internet; inimõigused ja 
julgeolek jms); 

• Instituut jätkab konverentsi korraldamisega detsembris 2015  

• Instituut jätkab kahe uuringuprojektiga, milleks on “Teadlikkus inimõigustest ja 
julgeolekust”” ning ”Avalik arvamus inimõigustest Georgias”, mis põhinevad 
kvalitatiivsel kui ka kvantitatiivsetel uuringutel; 

• Instituut tõlgib eelmise ja 2015. aasta uuringud eesti ja inglise keelde, ning 
avaldab need oma kodulehel. Võimaluse korral ka teistesse keeltesse. 

• Instituut peab oluliseks koostööd kõigi antud valdkonnas tegutsevate 
organisatsioonidega ning rahvusvaheliste võrgustikega; 

• Instituut jätkab rändnäituste sarja, mille esimesteks teemadeks on “Anne Frank” 
koostöös Anne Franki majaga ja “Inimõigused nõukogude okupatsiooni ajal” 

• Instituut jätkab koostööd Eesti Mälu Instituudiga. 

• Instituut jätkab  inimõigusharidusprojektide elluviimist ja avaldab e-raamatutena 
Euroopa Nõukogu käsiraamat "Kompas" inimõiguste õpetamiseks noortele ja 
“Inmese õigus. Abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele”. 

• Instituut jätkab panustamist koostööprojektidesse ja osaleb avalikel 
rahastusprojektide konkurssidel. 

• Instituut uuendab oma kodulehte ja teisi elektroonilisi suhtlemiskanaleid, 
järgides uuemaid tehnoloogia arenguid, võimalusi ja sooviga pakkuda 
avalikkusele süstematiseeritud ja pädevat infot inimõigustest. 

 



Instituudi tegevus 2015. aastal on jätkusuutlik. Tegevuste rahastamiseks on sõlmitud 
leping Justiitsministeeriumiga. 
 
 
Juhatuse esimees:       Vootele Hansen 
       /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Juhatuse liige        Merle Haruoja  
       /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Juhatuse liige:       Timur Seifullen 
       /allkirjastatud digitaalselt/ 
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Inimõiguste Instituut 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 47 099 20 888  

Nõuded ja ettemaksed 4 801 4 737 2,11

Kokku käibevara 51 900 25 625  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 3 915 7 317 3

Immateriaalne põhivara 4 961 7 441 4

Kokku põhivara 8 876 14 758  

Kokku varad 60 776 40 383  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 11 301 3 291 5,11

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 53 569 40 000 6

Kokku lühiajalised kohustused 64 870 43 291  

Kokku kohustused 64 870 43 291  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -2 908 3 090  

Aruandeaasta tulem -1 186 -5 998  

Kokku netovara -4 094 -2 908  

Kokku kohustused ja netovara 60 776 40 383  
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Inimõiguste Instituut 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 320 754 326 965 6,7

Tulu ettevõtlusest 2 472 2 000 8

Muud tulud 8 11  

Kokku tulud 323 234 328 976  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -221 836 -173 377 9

Tööjõukulud -95 282 -151 618 10

Põhivara kulum ja väärtuse langus -7 111 -8 335 3,4

Muud kulud -191 -1 644  

Kokku kulud -324 420 -334 974  

Põhitegevuse tulem -1 186 -5 998  

Aruandeaasta tulem -1 186 -5 998  
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Inimõiguste Instituut 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 186 -5 998  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 7 111 8 335 3,4

Kokku korrigeerimised 7 111 8 335  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -64 18 317 2,11

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 21 579 -62 797 5,11

Kokku rahavood põhitegevusest 27 440 -42 143  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 229 -669 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 229 -669  

Kokku rahavood 26 211 -42 812  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 20 888 63 700  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 26 211 -42 812  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 47 099 20 888  
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Inimõiguste Instituut 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 3 090 3 090

Aruandeaasta tulem -5 998 -5 998

31.12.2013 -2 908 -2 908

Aruandeaasta tulem -1 186 -1 186

31.12.2014 -4 094 -4 094
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Inimõiguste Instituut 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Inimõiguste Instituut on koostanud raamatupidamise aastaaruande perioodi 01.01. - 31.12.2014 kohta.

Esitlusvaluutaks on euro. Finantsandmete esitamise täpsusaste on üks euro.

Aruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja

aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning

mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused

ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks)

hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei

ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust

kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende

nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist

väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse tulemiaruandes

mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla

hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud

allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt

intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda põhitegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 

639,12 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639,12 euro, kajastatakse kuni kasutusele 

võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud 

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad 

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset 

põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. 

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ühing saab varaobjektiga 

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid 

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse 

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse
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vara amortiseerimine. 

 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi

amortisatsiooninormid. 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Materiaalse

põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam

majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse tulude-kuludearuandes

muude tulude või muude kulude real. 

 

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ühingu poolt

kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud

immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.  

 

Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast.

Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning -meetodi põhjendatust. Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse

põhivara gruppidele järgmised: 

- Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 20-33% 

 

Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis viitavad võimalikule väärtuse langusele. 

 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    639,12

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi,

mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne

aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus

bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning

mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise

täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna

hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses

(eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud

võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis

kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.

Seotud osapooled
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Inimõiguste Instituut MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. liikmeid;

b. sidusettevõtjaid, -ühinguid;

c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid ja ühinguid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 138 138  

Ostjatelt

laekumata arved
138 138  

Muud nõuded 2 863 2 863 11

Laenunõuded 2 800 2 800 11

Viitlaekumised 63 63 11

Ettemaksed 1 800 1 800  

Tulevaste

perioodide kulud
935 935  

Muud makstud

ettemaksed
865 865  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 801 4 801  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa

nr

Muud nõuded 2 865 2 865 11

Laenunõuded 2 800 2 800 11

Viitlaekumised 65 65 11

Ettemaksed 1 872 1 872  

Tulevaste

perioodide kulud
1 007 1 007  

Muud makstud

ettemaksed
865 865  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 737 4 737  
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2012  

Soetusmaksumus 8 997 8 997 9 752 18 749

Akumuleeritud kulum -3 416 -3 416 -2 831 -6 247

Jääkmaksumus 5 581 5 581 6 921 12 502

  

Ostud ja parendused 669 669 0 669

Amortisatsioonikulu -2 877 -2 877 -2 426 -5 303

Muud muutused -551 -551 0 -551

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 8 719 8 719 9 752 18 471

Akumuleeritud kulum -5 897 -5 897 -5 257 -11 154

Jääkmaksumus 2 822 2 822 4 495 7 317

  

Ostud ja parendused 1 229 1 229 0 1 229

Amortisatsioonikulu -2 403 -2 403 -2 228 -4 631

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 9 948 9 948 9 752 19 700

Akumuleeritud kulum -8 300 -8 300 -7 485 -15 785

Jääkmaksumus 1 648 1 648 2 267 3 915
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Lisa 4 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Muu

immateriaalne

põhivara

31.12.2012  

Soetusmaksumus 12 402 12 402

Akumuleeritud kulum -2 480 -2 480

Jääkmaksumus 9 922 9 922

  

Amortisatsioonikulu -2 481 -2 481

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 12 402 12 402

Akumuleeritud kulum -4 961 -4 961

Jääkmaksumus 7 441 7 441

  

Amortisatsioonikulu -2 480 -2 480

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 12 402 12 402

Akumuleeritud kulum -7 441 -7 441

Jääkmaksumus 4 961 4 961

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 8 498 8 498  

Võlad töövõtjatele 2 697 2 697  

Muud võlad 106 106 11

Kokku võlad ja ettemaksed 11 301 11 301  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 359 359  

Võlad töövõtjatele 2 680 2 680  

Muud võlad 252 252 11

Kokku võlad ja ettemaksed 3 291 3 291  
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kultuuriministeerium 7 289 20 000 0 -27 289 0

Sotsiaalministeerium 24 140 250 000 0 -274 140 0

Stiftung Erinnerung 1 474 1 680 0 -3 154 0

Avatud Eesti Fond SA 9 810 20 000 -9 810 0 20 000

Google UK Limited 17 221 0 0 -17 221 0

Justiitsministeerium 20 000 0 0 0 20 000

Haridus- ja Teadusministeerium 0 4 640 0 -4 640 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
79 934 296 320 -9 810 -326 444 40 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
79 934 296 320 -9 810 -326 444 40 000

 

 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Avatud Eesti Fond SA 20 000 20 000 -40 000 0

Justiitsministeerium 20 000 0 -20 000 0

Kultuuriministeerium 0 1 000 -1 000 0

Haridus- ja Teadusministeerium 0 4 000 -4 000 0

Sotsiaalministeerium 0 268 000 -250 000 18 000

Kodanikuühiskonna SA 0 420 -420 0

Euroopa Nõukogu 0 4 199 -4 199 0

Välisministeerium 0 35 569 0 35 569

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
40 000 333 188 -319 619 53 569

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
40 000 333 188 -319 619 53 569

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 319 619 326 442 6

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 1 135 523  

Kokku annetused ja toetused 320 754 326 965  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2014 2013 Lisa nr

Rahaline annetus 320 754 326 965 6
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Kokku annetused ja toetused 320 754 326 965  

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Konsultatsiooniteenus 2 472 2 000

Kokku tulu ettevõtlusest 2 472 2 000

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 14 557 14 859

Mitmesugused bürookulud 1 601 3 603

Lähetuskulud 6 338 9 896

Koolituskulud 707 448

IT-teenused ja -tarvikud 4 561 2 243

Raamatupidamise teenus 5 725 6 335

Konverentsid, seminarid, üritused 107 471 57 291

Isikliku sõiduauto hüvitus 1 368 1 920

Reklaam- ja kommunikatsioon 7 268 17 521

Sidekulud 2 757 2 477

Konsultatsioonid 0 1 888

Turu-uuringu teenus 37 949 21 820

Tõlketeenus 8 862 13 672

Näituste korraldamine 4 237 17 311

Trükised 17 202 0

Muud 1 233 2 093

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
221 836 173 377

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 71 220 113 278

Sotsiaalmaksud 24 062 38 340

Kokku tööjõukulud 95 282 151 618

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
95 282 151 618

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 7
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Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 42 36

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

2 863 10 2 842 10

 

2013 Antud

laenud

Antud

laenude

tagasimaksed

Tegev- ja

kõrgem

juhtkond ning

olulise

osalusega

eraisikust

omanikud

ning nende

valitseva või

olulise mõju

all olevad

ettevõtjad

4 500 1 700

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 14 850 18 000
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