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Tegevusaruanne
MTÜ Inimõiguste Instituut on taasiseseisvunud Eesti esimene järjepidevalt inimõiguste kaitsega tegelev organisatsioon, mis 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
2019.aasta tegevuskava lühidalt - uuringu “Avalik arvamus Balti riikides: Eesti, Läti, Leedu võrdleva uuringu tulemuste avaldamine; "Launch of
the Tallinn Guidlines on National Minorites and teh Media in the Digital Age"; märtsi- ja juuniküüditamise aastapäevaga meenutamisega seotud
tegevused; rahvusvaheline seminar „Pärand ja kogukonna õigused“ koostöös ICOMOS Eesti, Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, Eesti
Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooliga; inimõigusharidus ja Balti Suveakadeemia, inimõigusteemalised rändnäitused koolides, Aastakonverents
2019 ning rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine ja koordineerimine.
2019. aastal korrastati Instituudi arhiiv, sorteeriti säilitamisele ja Riigiarhiivi üleandmiseks sobilik materjal. Samuti toimus põhjalik
raamatupidamisteenuse ülevaatus, instituut läks täielikult üle Merit Aktiva ja Merit Palk programmide kasutusele, mille peakasutusõigus on
Instituudil endal. See aitab järgmistel aastatel tunduvalt kokku hoida raamatupidamiskulusid ning nii rahastajatel kui ka instituudi juhtkonnal on
aruandlus koheselt ning vastavalt vajadusele paremini jälgitav.
Instituut asub aadressil Telliskivi 60a/2, Tallinn 10412.
Instituudi juhtimine:
Instituudi struktuur (liikmeskond).
Instituuti kuulub 41 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 teine juhatuse liige on T. Seifullen.
Instituudi peamised rahastajad 2018. aastal olid Justiitsministeerium, Välisministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium

Inimõiguste haridus
Vilniuses toimus Balti Suveakadeemia, mille tööpeakiri oli seekord: „Loome turvalised ja kaasavad koolid kõigile“. Eetika hariduses: terve kooli
lähenemine. . Akadeemia toob kokku osalejad ja institutsioonid kolmest Balti riigist ning tugevdab seeläbi ka piirkondlikku koostööd ja dialoogi.
2019. aastal korraldas Akadeemiat Leedu Vabariigi Haridus-, Teadus- ja Spordiministeerium, Leedu Hariduse Edendamise Keskus ja Euroopa
Wergelandi Keskus. Instituudi roll on leida koolid , eksperdid ning aidata koolitus läbi viia ning varustada osalejad infoga ja osutada muud
vajalikku abi. Koolituse eesmärk oli osalevate koolide suutlikkuse suurendamine kaasava ja demokraatliku kultuuri edendamiseks
koolikeskkonnas, koolitades õpetajaid ja õpilasesindajaid inimõiguste ja kaasamise teemadel.

ICOMOS Eesti koostöös Keskkonna- ja Muinsuskaitseameti, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli, Oslo Ülikooli Inimõiguste Keskuse Ja
Inimõiguste Instituudiga korraldas 2. - 6. mail 2019 rahvusvahelise seminari "Pärand ja kogukonna õigused" kus käsitletakse kas ja kuidas
arvestatakse omanike õigusi ning kaasatakse kogukondi.

Rändnäitused on taas hoo sisse saanud, kui kevadel tiirutasid kõik kolm näitust Lõuna-Eestis, siis sügisest alates olid need Tallinna ja Harjumaa
koolides, kus on hetkel ja kuhu näitused on juba jõudnud, saab tutvuda näituste projektikodulehelt: http://naitused.humanrightsestonia.ee
Iga näituse erilehelt saab ka ülevaate, mis koolides on erinevad rändnäitused jõudnud juba olla ning kuhu liigutakse edasi.
...

Inimõiguste Instituut on võtnud ühe eesmärgina rohkem teadvustada ja kaitsta okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute õigusi. Koos
teiste vabakondadega on Instituut alates 2013. aastast korraldanud ühiselt mälestusüritusi, eesmärgiga kaasata järjest enam noori ja
vabatahtlikke, kes oma tegevusega panustades aitavad kaasa mälestuse hoidmisele ning meie rahva loo järjepidevuse kestmisele.
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Märtsi- ja juuniküüditamise mälestusüritused
2019. aasta märtsis möödus 70 aastat suurküüditamisest. Traditsiooniliselt süüdati mälestusküünlad Tallinnas Vabaduse väljakul, Tartus
Raekoja platsil, Pärnus Iseseisvuse väljakul ja Narvas Raekoja platsil ning Paide keskväljakul.

14. juunil möödus 78 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutati 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Kell 12 mälestati
küüditamise ohvreid ja Vabaduse väljak kaeti tuhandete „pisarate” ehk helesinise õhupalliinstallastiooniga.
Seoses Taani kuninganna visiidiga samal ajal, esines ka Kopenhaageni Politseiorkester kolme looga: „Kui õunapuud õitsevad“, „Ta lendab
mesipuu poole“ ja „Kongernes Konge“.

Rohkem infot leiad siit: https://www.humanrightsestonia.ee/inimoiguste_uritused/malestuspaev/
…
Avalik arvamus inimõigustest Eestis, Lätis, Leedus
2018 aastal viidi läbi inimõiguste avaliku arvamuse uuring kolmes Balti riigis, Eestis, Lätis ja Leedus. Uuringu meetod on silmast-silma küsitlus
Omnibussuuringu raames. Eestis viis küsitluse läbi Turu-uuringute AS, Lätis viis uuringu läbi uuringufirma Latvian Facts ja Leedus firma
Vilmorus. Eestis toimus 1005, Lätis 1004 ja Leedus 1032 intervjuud. Eestis on sama uuringut tehtud ka aastatel 2012 ja 2016.
Kuna tulemuste analüüs läks planeeritust veidi pikemaks, lisandusid ekspertide arvamused Eestist, Lätist ja Leedust. Tulemused avaldati koos
graafikutega 2019 aasta alguses ajalehes Postimees ja Instituudi kodulehel.
...
Rahvusvaheline koostöö Ukrainas ja Tadzhikistanis

Ukrainas jätkame projekti „ Krimmitatarlaste eestkoste ja solidaarsusliikumise käivitamine“, mis on jätk eelmisele projektile “Krimmitatarlaste
inimõiguste eestkoste avaliku diplomaatia kaudu”. Projekti eesmärk on tõsta rahvusvahelist teadlikkust krimmitatarlastest kui Krimmi ja Ukraina
põlisrahvast ning suurendada toetust krimmitatarlastele Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Teine projekt toimus koostöös Euraasia Kesk-Aasia Tadžikistani fondi, Tadžikistani välisministeeriumi akadeemia ja Euroopa Komisjoniga ning
mille peakiri oli: ,,Soopõhise vägivalla aruandluse ja resolutsiooni raamistiku edendamine Tadžikistanis” ning peamine eesmärk oli soopõhise
vägivalla vastase õigusabinõu kujundamine ja rakendamine. Projekti lõpetamine toimus 23. juulil Dušanbes , kus anti ülevaade toimunud
koolitustest ja lõpptulemustest.
...
Inimõiguste Aastakonverents 2019

10. detsembril toimus Tallinnas üheksas inimõiguste aastakonverents “Väärtused ja huvid paralleelmaailmades” ning on pühendatud Mart
Nutt’ile, kes oli üks taasiseseisvunud Eesti teenekaimaid poliitikuid ning võtmeisik iga-aastase konverentsi korraldamisel.

Rahvusvahelisel inimõiguste päeval toimuval konverentsil olid arutluse alla universaalsed inimõigused erinevates kultuurides, milliseid
väljakutseid inimõigustele esitavad kliimamuutused, kas tehnoloogia areng sõidab inimõigustest üle ja mis saab inimõigustest pealetungiva
populismi ajastul?
Konverentsi eeskõneleja oli õiguskantsler Ülle Madise,
aseesimees Siim Kallas.

sissejuhatuse

päeva paneelidesse tegid justiitsminister Raivo Aeg ja Riigikogu

...
Inimõiguste Instituut osaleb erinevatel ministeeriumites toimuvatel ümarlaudadel koos teiste vabaühenduste ja ametiasutustega, samuti
jätkatakse Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel “Heaolu arengukava 2016-2023” juhtkomisjoni töös. Inimõiguste Instituut osales ka
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Justiitsministeeriumi eestvedamisel riigikaitseõiguse revisjoni komisjoni töös. Regulaarselt käib koos Inimõiguste ümarlaud, mille tegemistega
saab tutvuda siin: http://www.humanrightsestonia.ee/toimunud/

Inimõiguste Instituudi töötajad ja liikmed osalevad võimaluste piirides teiste vabaühenduste, riigiasutuste, uurimuskeskuste jne seminaridel,
konverentsidel ja ümarlaudadel vastavalt oma pädevusele.

Inimõiguste Instituudi uudiste jms on võimalik tutvuda siin:
https://www.humanrightsestonia.ee/blogi/

Juhatuse esimees: Vootele Hansen /allkirjastatud digitaalselt/
Juhatuse liige: Timu Seifullen /allkirjastatud digitaalselt/
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

69 539

36 761

Nõuded ja ettemaksed

12 585

3 234

Kokku käibevarad

82 124

39 995

Materiaalsed põhivarad

829

1 825

Kokku põhivarad

829

1 825

82 953

41 820

Võlad ja ettemaksed

21 945

11 498

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

51 320

55 000

Kokku lühiajalised kohustised

73 265

66 498

73 265

66 498

-24 678

-72 230

34 366

47 552

9 688

-24 678

82 953

41 820

Lisa nr

Varad
Käibevarad

2

Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

0

20

360 389

384 714

6

850

520

7

361 239

385 254

-221 139

-242 462

-6 667

0

-97 970

-93 925

-995

-1 104

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-120

-226

-326 891

-337 717

34 348

47 537

18

15

34 366

47 552

8

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

34 348

47 537

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

996

1 104

Kokku korrigeerimised

996

1 104

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-9 950

-60 779

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

10 447

-25 640

18

15

56 709

60 852

-60 390

0

32 178

23 089

Antud laenude tagasimaksed

600

350

Kokku rahavood investeerimistegevusest

600

350

Kokku rahavood

32 778

23 439

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

36 761

13 322

Raha ja raha ekvivalentide muutus

32 778

23 439

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

69 539

36 761

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

3

4

Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019

-72 230

-72 230

47 552

47 552

-24 678

-24 678

34 366

34 366

9 688

9 688
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist. Eesti Finantsaruandluse Standardi
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud eurodes.

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) 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.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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.
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
vara amortiseerimine.
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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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

639,12

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised
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
kohustisena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.
Seotud osapooled
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.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Muud nõuded

12 kuu jooksul
11 340

11 340

Laenunõuded

1 389

1 389

Viitlaekumised

9 951

9 951

1 245

1 245

1 245

1 245

12 585

12 585

Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2018
Muud nõuded
Laenunõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 989

1 989

1 989

1 989

1 245

1 245

1 245

1 245

3 234

3 234
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

12 898

1 349

14 247

9 752

23 999

-10 769

-75

-10 844

-9 752

-20 596

2 129

1 274

3 403

0

3 403

-1 128

-450

-1 578

0

-1 578

12 898

1 349

14 247

9 752

23 999

-11 897

-525

-12 422

-9 752

-22 174

1 001

824

1 825

0

1 825

-546

-450

-996

0

-996

12 898

1 349

14 247

9 752

23 999

-12 443

-975

-13 418

-9 752

-23 170

455

374

829

0

829

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

8 221

8 221

Võlad töövõtjatele

4 933

4 933

Maksuvõlad

8 615

8 615

Muud võlad

176

176

176

176

21 945

21 945

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
252

252

Võlad töövõtjatele

4 934

4 934

Maksuvõlad

6 312

6 312

11 498

11 498

Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

31.12.2017

Laekunud

Tagasi makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

Kohustised

31.12.2018
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välisministeerium

55 000

0

84 280

55 000

Justiitsministeerium

270 000

0

270 000

0

Haridus- ja
Teadusministeerium

25 000

-418

24 582

0

5 852

0

5 852

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

355 852

-418

384 714

55 000

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

355 852

-418

384 714

55 000

Euroopa Nõukogu

31.12.2018

Laekunud

Tagasi makstud

Kohustised

Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2019
Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Välisministeerium

55 000

50 709

54 415

51 294

Justiitsministeerium

0

300 000

300 000

0

Haridus- ja
Teadusministeerium

0

6 000

5 974

26

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

55 000

356 709

360 389

51 320

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

55 000

356 709

360 389

51 320

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

360 389

384 714

Kokku annetused ja toetused

360 389

384 714

360 389

384 714

2019

2018

Rahaline annetus

360 389

384 714

Kokku annetused ja toetused

360 389

384 714

sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2019

2018

Konsultatsiooniteenus

850

520

Kokku tulu ettevõtlusest

850

520

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019

2018

0

12 521

Üür ja rent

6 448

8 808

Mitmesugused bürookulud

5 505

4 217

Lähetuskulud

19 216

14 266

Koolituskulud

344

399

2 163

3 517

13 381

9 000

142 999

156 583

Isikliku sõiduauto hüvitus

2 355

1 073

Reklaam- ja kommunikatsioon

3 708

1 944

Sidekulud

1 625

1 388

Turu-uuringu teenus

1 680

24 696

689

1 315

5 355

300

0

1 548

15 671

887

221 139

242 462

2019

2018

Palgakulu

73 676

70 235

Sotsiaalmaksud

24 294

23 690

Kokku tööjõukulud

97 970

93 925

5

3

Remonditööd

IT-teenused ja -tarvikud
Raamatupidamise teenus
Konverentsid, seminarid, üritused

Tõlketeenus
Näituste korraldamine
Trükised
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2019

31.12.2018

40

40

2019

2018

9 600

9 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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