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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 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 valitsusväline mittetulundusühing.

 

Kui  2020. aasta tegevusi piiras ja mõjutas COVID-19 epideemia, siis sama kordus ka 2021. aastal. Me olime piirangute võimalusega arvestanud

ja ette valmistanud võimalikud alternatiivsed tegevused, et kavandatu ellu viia, lootes ikka, et teisel poolaastal olukord normaliseerub. Kahjuks

ei.

 

Aruande põhiline märksõna on koostöös Turu-uuringutega korraldatud veebiküsitlus „Inimõigused vs julgeolek“ märts-aprill ja oktoober;  märtsi-

ja   juuniküüditamise ning septembri-põgenike mälestusüritused, kus kasutasime juba eelmisel aastal proovitud  teostusvorme, samuti

kaasasime praktikante lühematesse meedia ja avaliku arvamuse uuringutesse ning panustasime üldisesse teavitusinfosse inim- ja põhiõigustest

rahvusvahelisel areenil, mille väljundiks olid nii trüki- kui ka sotsiaalmeedia kanalid ning veebikohtumised Euroopa Nõukogu komisjonide

esindajate ning diplomaatidega. Lisaks viisime läbi suuremale auditooriumile sarnaselt aastaga 2020 Inimõiguste Instituudi videojutud, vol 2. kus

toimus kaks vestlusringi.

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

 

Instituudi juhtimine:

Instituuti kuulub 37 liiget, kes moodustavad organisatsiooni kõrgeima juhtorgani – üldkoosoleku. Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees on V.

Hansen. Instituudi teine juhatuse liige on M. Rannut.

 

Instituudi peamised rahastajad 2021. aastal olid Justiitsministeerium ja Tallinna Linnakantslei.

 

Ülevaade

 

Inimõiguste Aastakonverents 2021 lükkus Välisministeeriumi palvel edasi 2022 aasta veebruarisse ning toimub koostöö Meediavabaduse

Koalitsiooniga.  Kokkuleppel Justiitsministeeriumiga, saime Aastakonverentsiks eraldatud raha õle kanda aastaasse 2022.

Info leiab siit: https://mfctallinn.humanrightsestonia.ee

 

Aasta lõpus avanes võimalus läbi viia sarnaselt aastaga 2020 Inimõiguste Instituudi videojutud, vol 2. kus toimus kaks vestlusringi: "ÜKSIKISIK

VS ÜHISKONNA HUVID. KUMB ON TÄHTSAM?" ja teeine paneel: "PÕHI- JA INIMÕIGUSED ERI KULTUURIDES". Esimese paneeli eesmärk

ongi arutleda selle üle, kuidas mõtestatakse tänapäeva Eestis inimõigusi ning kumb on tähtsam: ühiskond või indiviid. Kuni Teise maailmasõjani

lähtuti maailmas arusaamast, et inimõiguste sisu, eriti aga nende ulatuse määratlemine, on riigi pädevuses.Paneeli eesmärk oli arutada, kuidas

mitmekultuurilisel Venemaal, araabiamaades ja laiemalt islamimaailmas, Hiinas ja Aafrikas saadakse aru põhi- ja inimõigustest ja kuidas neid

mõtestatakse.

 

https://mfctallinn.humanrightsestonia.ee
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Avalik arvamus “Inimõigused vs julgeolek“

Koostöös Turu-Uuringute AS-ga  viisime märtsi lõpus ja aprilli alguses   ning oktoobris läbi veebiküsitluse veidi enam kui 1000 Eesti elaniku

seas. Küsitluses paluti hinnata, kas julgeolek on tingimus inimõiguste tagamiseks? Uuriti, kas meedia on hoidunud inimeste sildistamisest ja

diskrimineerimisest, kajastanud arvamusi erapooletult ja tasakaalukalt ning on kaitsnud inimõigusi. Samuti küsiti, kas koroonapandeemia ajaks

kehtestatud piirangud on rikkunud põhi- ja inimõigusi ning kas „inimõiguste retoorikat“ on kasutatud ideoloogiliste eesmärkidel.

 

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.

 

Ka 2021. aastal olid märtsiküüditamise mälestuspäeval 25. märtsil Eestis epideemia tõttu piirangud, seetõttu  ei saanud Instituut koos oma

koostööpartneritega seda traditsioonilisel kombel  Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus läbi viia. Ettevalmistused olid küll tehtud, saime Tallinna

LV loa oma ettevõtmise läbiviimiseks, kuid otsustasime rohkem keskenduda TV-le ja sotsiaalmeediale. Selleks kasutasime eelmisel aastal

loodud materjale, millest koostasime uue videoklipi telekanalite tarbeks. ERR näitas märtsiküüditamise installatsiooni klippi oma uudistesaadete

ees ja ka levitas seda ka oma sotsiaalmeediakontol.

 

14. juunil meenutas Tallinnas Vabaduse väljakul avatud „Pisarate vagun” eesti luuletajate loomingu toel 80 aasta möödumist sellest, kui

Nõukogude okupatsioonivõimud küüditasid Eestist kümme tuhat inimest. Jüri Üdi, Marie Underi, Henrik Visnapuu, Kalju Lepiku ja Thavet Atlase

luuletustes kajastuvad küüditamine, sellega seotud traumad ning küüditamisohvrite mälestamine läbi aastakümnete ja erinevate olude nii kodu-

kui välis-Eestis.

 

21. september viisime läbi Vabaduse väljakul installatsiooni „Pisarate paat“, mis meenutas avalikkusele 1944. aasta paadipõgenikega toimut.

Kolmandat korda kasutasime sarnast ideed, mida kasutasime juba 2019 ja 2020. aastal. Koostöös Eesti Mälu Instituut toimus samas ka arutelu

„1944 – raskete valikute aasta“.

 

Sellel poolaastal olid Inimõiguste Instituudis kaks praktikanti, kes koostasid kaks uuringut.

 

Kseniya Gladenkaya on  Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste MA programmi tudeng Minskist ja Mari Leppik von Wiren Tallinna

Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudist.

 

Inimõiguste Instituudi kodulehel on neli diginäitust: „Inimõigustest Nõukogude ühiskonnas”, „Eesti rändeajastul“, “Krimmitatarlased” ja

„Inimõiguste kujunemislugu“.. Näitustest teavitatakse kaks korda aastas Euroopa ajaloo- ja ühiskonnaõpetajaid infokirjades.

Aasta teises pooles uuendati tehniliselt kahte näitust: „Inimõigustest Nõukogude ühiskonnas” ja „Eesti rändeajastul“ ning valmistati väiksem

näitus „Inimõiguste ülddeklaratsioon“,   mis koosneb kuuest bannerist, millel kajastub deklaratsiooni 10 olulisemat artiklit.

 

Inimõiguste Instituut osaleb erinevatel ministeeriumites toimuvatel ümarlaudadel koos teiste vabaühenduste ja ametiasutustega, samuti osaleb

oma pädevuse piirides ka veebinaridel ja muudes inimõiguste temaatikaga tegelevatel veebikoosolekutel ja -platvormidel.

 

Inimõiguste Instituudi töötajad ja liikmed osalevad 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/

 

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)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 54 205 50 814  

Nõuded ja ettemaksed 1 440 2 069 2

Kokku käibevarad 55 645 52 883  

Kokku varad 55 645 52 883  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 14 447 13 486 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 37 812 31 906 5

Kokku lühiajalised kohustised 52 259 45 392  

Kokku kohustised 52 259 45 392  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 491 9 688  

Aruandeaasta tulem -4 105 -2 197  

Kokku netovara 3 386 7 491  

Kokku kohustised ja netovara 55 645 52 883  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 215 162 289 446 5,6

Muud tulud 2 502 4  

Kokku tulud 217 664 289 450  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -119 113 -178 374 7

Jagatud annetused ja toetused 0 -16 939  

Tööjõukulud -101 960 -95 403 8

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -829  

Muud kulud -709 -115  

Kokku kulud -221 782 -291 660  

Põhitegevuse tulem -4 118 -2 210  

Muud finantstulud ja -kulud 13 13  

Aruandeaasta tulem -4 105 -2 197  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -4 118 -2 210

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 829

Kokku korrigeerimised 0 829

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 629 -10 516

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 961 -8 459

Laekunud intressid 13 16

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
251 000 270 058

Muud rahavood põhitegevusest -245 694 -269 043

Kokku rahavood põhitegevusest 2 791 -19 325

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenude tagasimaksed 600 600

Kokku rahavood investeerimistegevusest 600 600

Kokku rahavood 3 391 -18 725

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 50 814 69 539

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 391 -18 725

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 54 205 50 814
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 9 688 9 688

Aruandeaasta tulem -2 197 -2 197

31.12.2020 7 491 7 491

Aruandeaasta tulem -4 105 -4 105

31.12.2021 3 386 3 386
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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)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
6 6

Laenunõuded 189 189

Ettemaksed 1 245 1 245

Tulevaste perioodide

kulud
1 245 1 245

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 440 1 440

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 2

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
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2019  

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 0

  

Amortisatsioonikulu 0 0 0

  

31.12.2021  

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 0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 856 3 856

Võlad töövõtjatele 5 119 5 119

Maksuvõlad 5 336 5 336

Muud võlad 136 136

Muud viitvõlad 136 136

Kokku võlad ja ettemaksed 14 447 14 447

 

 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
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium 51 294 0 0 21 362 29 932

Haridus- ja

Teadusministeerium
26 0 0 26 0

Justiitsministeerium 0 270 000 0 268 026 1 974

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

51 320 270 000 0 289 414 31 906

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

51 320 270 000 0 289 414 31 906

 

 31.12.2020 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tallinna Linnakantselei 0 1 000 0 1 000 0

Justiitsministeerium 1 974 250 000 0 214 162 37 812

Välisministeerium 29 932 0 29 932 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

31 906 251 000 29 932 215 162 37 812

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

31 906 251 000 29 932 215 162 37 812

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 215 162 289 388

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 0 58

Kokku annetused ja toetused 215 162 289 446

sh eraldis riigieelarvest 215 162 289 388

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 215 162 289 446

Kokku annetused ja toetused 215 162 289 446
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 7 478 7 121

Mitmesugused bürookulud 4 012 4 145

Lähetuskulud 3 765 854

Koolituskulud 27 160

IT-teenused ja -tarvikud 4 345 5 356

Raamatupidamise teenus 7 700 7 235

Konverentsid, seminarid, üritused 65 450 124 171

Isikliku sõiduauto hüvitus 2 476 1 058

Reklaam- ja kommunikatsioon 4 812 600

Sidekulud 1 529 1 467

Turu-uuringu teenus 5 520 7 560

Tõlketeenus 669 1 163

Erinevate projektide  korraldamine 2 179 15 219

Muud 9 151 2 265

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
119 113 178 374

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 76 279 71 353

Sotsiaalmaksud 25 681 24 049

Kokku tööjõukulud 101 960 95 402

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 37 40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 9 600 8 550


