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Tegevusaruanne

MTU■ Inimo■iguste Instituut on taasiseseisvunud Eesti esimene ja■rjepidevalt inimo■iguste
kaitsega tegelev organisatsioon, mis asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel
inimo■iguste pa■eval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri.

 

Inimõiguste Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõigusi
käsitlevat teavet, suurendada ühiskonna teadlikkust selles valdkonnas ning teha ettepanekuid
selle kohta, kuidas inimõigusi nii Eestis kui ka mujal maailmas paremini kaitsta. Selleks teeb
instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning
konverentse, avaldab artikleid ja aruandeid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes.

Instituut on valitsusva■line mittetulundusu■hing.

 

Kogu 2020. aastat iseloomustab COVID-19 kriis ja sellest tulenevad tegevused, mida oli võimalik
antud olukorras võrreldes planeeritud tegevustega võimalik teha.  Samas saame öelda, et kuigi
kogu aasta on olnud keerukas ja osaliselt oleme olnud võimaluste osas teadmatuses, on
Inimõiguste Instituut leidnud sobivad töövormid planeeritud tegevuste ellu viimiseks.
Majandusaasta tegevused saab kokku võtta märksõnaga – „Eesti põhiseadus 100“, mille raames
valmis mahukas veebinäitus “Inimõiguste kujunemislugu”. Teine märksõna tulenevalt üldisest
olukorrast on koostöös Turu-uuringutega toimunud veebiküsitlus „Inimõigused vs eriolukord“.
Kolmas märksõna on mälestusinstallatsioonid, kus oleme otsinud uusi teostamisvorme ning neljas
märksõna on „ Inimõiguste Aastakonverents“, mis toimus seekord salvestatud videojuttudena.
Samuti muutus oluliseks  üldine teavitus inim- ja põhiõiguste infost rahvusvahelisel areenil, mille
väljundiks oli nii trüki- kui ka sotsiaalmeedia kanalid.
 

Instituut asub aadressil Telliskivi 60a/2, Tallinn 10412.

 

Instituudi juhtimine:

 

Instituudi struktuur (liikmeskond).

Instituuti kuulub 40 liiget, kes moodustavad organisatsiooni ko■rgeima juhtorgani –
u■ldkoosoleku. Toimus üks üldkoosolek, mis viidi läbi veebis. Instituudi liikmed on kutsutud
osalema ko■ikidel u■ritustel, mis on toimunud Instituudi eestvo■tmisel vo■i osalusel.

Inimo■iguste Instituudi juhatuse esimees on V. Hansen. Instituudi teine juhatuse liige on M.
Rannut.

 

Instituudi peamised rahastajad 2020. aastal olid Justiitsministeerium ja Välisministeerium.

 

Inimõiguste Aastakonverents 10. detsembril 2020  „Iga äärmuslikkus on harimatuse tundemärk“.

 

Vaatamata reisimisele ja koosolekutele kehtestatud piirangutele,  „teisele ja kolmandale lainele“
ning inimeste ettevaatlikusele õnnestus aastakonverents antud võimaluste piires siiski läbi viia.
Seekord videojuttudena.

Eelmine aasta  möödus sada aastat Eesti esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. 2020. aastal 
tähistas ka ÜRO oma 75. sünnipäeva. 2020. aasta Inimõiguste aastakonverents oli kümnes
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konverents.

Need on väärikad tähtpäevad, mida tahtsime  sobivalt tähistada. Kuid traditsioonilises vormis me
seda siiski teha ei saanud. Koroonapandeemiast tingituna rääkisime inimõigusi puudutavatel
põletavatel teemadel ning meenutasime tähtpäevi veebi vahendusel. Nõnda sai ja saab ka iga
huviline vaadata meie vestlusi endale sobival ajal. Arutelud on salvestatud, tõlgitud erinevatesse
keeltesse ja varustatud subtiitritega. Loomulikult on teemad mõjutatud tänavuse aasta erilisusest.

 

Avalik arvamus inimo■igustest Eestis.

2020. aastal viis Inimõiguste Instituudil läbi kolm avaliku arvamuse uuringut Eesti elanikkonna
seas, teemal inimõigused ja põhiõigused. Olenevalt COVID -19 seotud riskide ja muredega
sidusime uuringu eriolukorraga, et hinnata, kas eriolukorra ajal on küsitletute arvates rikutud
inimeste õigusi ning kas riigiinstitutsioonid, meedia ja ettevõtlus on järginud ja kaitsnud oma töös
inimõigusi. Lisaks uuriti inimeste tunnetust, kas Eesti põhiseadus kaitseb nende õigusi ja väärtusi
ning kas põhiseaduses sätestatud kohustused on ka inimestele tähtsad

 

 

Inimõiguste haridus

  “Inimõiguste kujunemislugu”

Idee ja teema osas alustasime ettevalmistusi 2019, et 2020. aastal tulla välja näitusega
“Inimõiguste kujunemislugu”, mis on pühendatud “Eesti Põhiseadus 100” aastapäevale. Tegemist
on eelkõige veebinäitusega, kuid tõenäoliselt saame antud materjale kasutada ka banner-tüüpi
näituse koostamiseks koolidele.

Veebinäitus „Inimõiguste kujunemislugu” näitab inimõiguste idee sajandite pikkust arengut.
Inimõiguste juured ulatuvad vanimate tsivilisatsioonide tõekspidamisteni inimese väärikuse ja
üksteise austamise kohta. Nii nagu ühiskonna koosolemine ei ole võimalik ilma ühiste reegliteta,
nii on ka inimõigused sõnastatud normina. Näitus selgitab, kuidas jõuti mõtteni, et vastastikune
austus peaks olema sätestatud ka seaduses ja rahvusvahelistes lepingutes.

Samuti on Inimõiguste Instituudi kodulehel üleval kolme diginäitust: „Inimõigustest Nõukogude
ühiskonnas”, „Eesti rändeajastul“ ja “Krimmitatarlased” ning mis on tõlgitud erinevatesse
keeltesse. Näitustest teavitatakse kaks korda aastas Euroopa ja Eesti ajaloo- ja
ühiskonnaõpetajaid infokirjades. Välisinfokirjades on rõhk diginäitustel, Eestis roll-up näitustel.

 

 

Rahvusvaheline koostöö Ukrainas

 

2020. a viimastel päevadel lõpetasime  projekti „Krimmitatarlaste eestkoste ja solidaarsusliikumise
käivitamine“, mis oli 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. Projekti u■ldeesma■rgiks oli luua toimiv ja ja■tkusuutlik
kodanikualgatuslik u■hiskondlik liikumine, mis seisab rahvusvaheliselt krimmitatarlaste o■iguste
ja Krimmi okupatsiooni lõpetamise eest. Vo■tmetegevuseks on kodanikuliikumise alusdokumendi
koostamine, 10 - 20 vabatahtliku va■rbamine ja koolitamine Ukrainas ja prioriteetsetes EL riikides
(sh koolitused Tallinnas, Kiievis ja Bru■sselis).
 

 

Mälestusinstallatsioonid
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Inimõiguste Instituudi üks eesmärk on 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
panustades oma tegevusega aitavad kaasa mälestuse hoidmisele ning meie rahva loo
järjepidevuse kestmisele. Kuigi lootsime möödunud aastal läbi viia laiemat avalikkust kaasava
meistritoa  või ideekorje uute väljendusvormide leidmiseks, viis COVID-19 seonduv selle mõtte ja
tegevusplaani esialgu tulevikku.
 

Kuna märtsiküüditamis mälestuspäeval 25.03, oli Eestis erikord välja kuulutatud, siis ei saanud
Instituut koos oma koostööpartneritega seda traditsioonilisel kombel  Tallinnas, Tartus, Narvas ja
Pärnus 2020. aasta läbi viia. Ettevalmistused olid küll tehtud, kuid kehtiv eriolukord keelas
Vabariigi Valitsuse otsusel kõik avalikud üritused alates 12.03 kuni 01.05. 2020. Sellega seoses
teavitasime avalikkust palvega Märtsiküüditamise mälestuspäeval süüdata küünal oma koduaknal.
Juhindusime tervisekaitse-nõuetest. Samas oli meil juba ettevalmistatud tehnilised vahendid
seekordse installatsiooni tegemiseks ning kui avanes hea võimalus seda teha Harku karjääris, siis
kasutasime seda.
 

14. juunil möödus 79 aastat juuniküüditamisest. Seega möödub sel aastal sellest kurvast
sündmusest juba 80. aastat ja tuleb hakata aegsasti mõtlema, kuidas tutvustada seda ajaloolist
sündmust taas selliselt, et kaasata mitte ainult inimesi, keda see isiklikult puudutas, vaid  kuidas
muuta toimunud vägivald mõistetavaks ja arusaadavaks ka tänapäeva inimestele, kelle jaoks on
see vaid üks ajalooline hetk, mida ei oleks vaja kogu aeg meelde tuletada.

„Pisarate vaguni“ Installatsioon sai seekord suurt avalikku tähelepanu nii meedias kui ka
sotsiaalmeedias. Installatsiooni külastas teiste hulgas ka Vabariigi President. Mitmed ametiisikud
kasutasid installatsiooni taustapildina oma sõnavõttudele sotsiaalmeedias. Instituut ühtegi nn
avamistseremooniat ei korraldanud, mis antud ürituse puhul on ainuõige otsus ning mida
võimaluse korral järgime ka tulevikus.

 

„PISARATE PAAT“. 20.-21. SEPTEMBRIL.

2020. aastal viisime esimest korda läbi ka mälestusinstallatsiooni „paadipõgenike“ meenutuseks,
millest möödus 76 aastat.

1944. aasta sügisel põgenes Eestist Teise maailmasõja pöördelisel hetkel Punaarmee eest üle 75
000 inimese, paljud läksid väikeste paatidega — neid kutsutigi paadipõgenikeks.

Läinute hulgas oli palju neid, kes ei näinud oma kodumaad enam kunagi. Mälestades Teise
maailmasõja aegset massilist põgenemist läände, anname au nendele riikidele, kogukondadele ja
üksikisikutele, kes eestlasi vastu võtsid ja aitasid.

Sarnaselt „Pisarate vagunike“ sai ka „Pisarate paat“ avalikkuses väga hea vastuvõtu osaliseks
ning kui ajad ja võimalused lubavad, tähistame suure põgenemise aastapäeva võimaluste piires
ka edaspidi.

...

Inimo■iguste Instituut osaleb erinevatel ministeeriumites toimuvatel u■marlaudadel koos teiste
vabau■henduste ja ametiasutustega, samuti osaleb oma pädevuse piirides ka veebinaridel ja
muudes inimõiguste temaatikaga tegelevatel veebikoosolekutel ja -platvormidel.

Inimo■iguste Instituudi to■o■tajad ja liikmed osalevad teiste vabau■henduste, riigiasutuste,
uurimuskeskuste jne seminaridel, konverentsidel ja u■marlaudadel vastavalt oma pa■devusele.

Inimo■iguste Instituudi uudiste jms on vo■imalik tutvuda siin:
https://www.humanrightsestonia.ee/blogi/
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Juhatuse esimees: Vootele Hansen /allkirjastatud digitaalselt/

Juhatuse liige: Mart Rannut /allkirjastatud digitaalselt/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 50 814 69 539  

Nõuded ja ettemaksed 2 069 12 585 2

Kokku käibevarad 52 883 82 124  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 0 829 3

Kokku põhivarad 0 829  

Kokku varad 52 883 82 953  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 13 486 21 945 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 31 906 51 320  

Kokku lühiajalised kohustised 45 392 73 265  

Kokku kohustised 45 392 73 265  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 9 688 -24 678  

Aruandeaasta tulem -2 197 34 366  

Kokku netovara 7 491 9 688  

Kokku kohustised ja netovara 52 883 82 953  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 289 446 360 389 6

Tulu ettevõtlusest 0 850 7

Muud tulud 4 0  

Kokku tulud 289 450 361 239  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -178 374 -221 139 8

Jagatud annetused ja toetused -16 939 -6 667  

Tööjõukulud -95 403 -97 970 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -829 -995  

Muud kulud -115 -120  

Kokku kulud -291 660 -326 891  

Põhitegevuse tulem -2 210 34 348  

Muud finantstulud ja -kulud 13 18  

Aruandeaasta tulem -2 197 34 366  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -2 210 34 348

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 829 996

Kokku korrigeerimised 829 996

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -10 516 -9 950

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -8 459 10 447

Laekunud intressid 16 18

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
270 058 56 709

Muud rahavood põhitegevusest -269 043 -60 390

Kokku rahavood põhitegevusest -19 325 32 178

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenude tagasimaksed 600 600

Kokku rahavood investeerimistegevusest 600 600

Kokku rahavood -18 725 32 778

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 69 539 36 761

Raha ja raha ekvivalentide muutus -18 725 32 778

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 50 814 69 539
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 -24 678 -24 678

Aruandeaasta tulem 34 366 34 366

31.12.2019 9 688 9 688

Aruandeaasta tulem -2 197 -2 197

31.12.2020 7 491 7 491
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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)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 2

Muud nõuded 789 789

Laenunõuded 789 789

Ettemaksed 1 278 1 278

Tulevaste perioodide

kulud
1 245 1 245

Muud makstud

ettemaksed
33 33

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 069 2 069

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Muud nõuded 11 340 11 340

Laenunõuded 1 389 1 389

Viitlaekumised 9 951 9 951

Ettemaksed 1 245 1 245

Tulevaste perioodide

kulud
1 245 1 245

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 585 12 585
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2018  

Soetusmaksumus 12 898 1 349 14 247 9 752 23 999

Akumuleeritud kulum -11 897 -525 -12 422 -9 752 -22 174

Jääkmaksumus 1 001 824 1 825 0 1 825

  

Amortisatsioonikulu -546 -450 -996 0 -996

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 12 898 1 349 14 247 9 752 23 999

Akumuleeritud kulum -12 443 -975 -13 418 -9 752 -23 170

Jääkmaksumus 455 374 829 0 829

  

Amortisatsioonikulu -455 -374 -829 0 -829

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 12 898 1 349 14 247 9 752 23 999

Akumuleeritud kulum -12 898 -1 349 -14 247 -9 752 -23 999

Jääkmaksumus 0 0 0 0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 397 397

Võlad töövõtjatele 4 933 4 933

Maksuvõlad 7 893 7 893

Muud võlad 263 263

Muud viitvõlad 263 263

Kokku võlad ja ettemaksed 13 486 13 486

 

 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

Muud viitvõlad 176 176

Kokku võlad ja ettemaksed 21 945 21 945
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised 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

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 51 294 0 21 362 29 932

Haridus- ja

Teadusministeerium
26 0 26 0

Justiitsministeerium 0 270 000 268 026 1 974

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

51 320 270 000 289 414 31 906

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

51 320 270 000 289 414 31 906

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 289 388 360 389

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 58 0

Kokku annetused ja toetused 289 446 360 389

sh eraldis riigieelarvest 289 388 360 389

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 289 446 360 389

Kokku annetused ja toetused 289 446 360 389
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Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Konsultatsiooniteenus 0 850

Kokku tulu ettevõtlusest 0 850

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 7 121 6 448

Mitmesugused bürookulud 4 145 5 505

Lähetuskulud 854 19 216

Koolituskulud 160 344

IT-teenused ja -tarvikud 5 356 2 163

Raamatupidamise teenus 7 235 13 381

Konverentsid, seminarid, üritused 124 171 142 999

Isikliku sõiduauto hüvitus 1 058 2 355

Reklaam- ja kommunikatsioon 600 3 708

Sidekulud 1 467 1 625

Turu-uuringu teenus 7 560 1 680

Tõlketeenus 1 163 689

Erinevate projektide  korraldamine 15 219 5 355

Muud 2 265 15 671

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
178 374 221 139

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 71 353 73 676

Sotsiaalmaksud 24 049 24 294

Kokku tööjõukulud 95 402 97 970

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 40
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 8 550 9 600


