Eesti Juristide Liidu üldkogu
OTSUS

Tallinn,

05. juuni 2013 nr 1

Eesti Juristide Liidu 2012.a.majandusaasta
aruande kinnitamine
Juhindudes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktidest 27.3 ja 27.4 ning ära kuulanud
tegevpresidendi selgitused majandusaasta aruande (sealhulgas tegevusaruande) kohta, otsustas
Eesti Juristide Liidu üldkogu kinnitada Eesti Juristide Liidu 2012. a. majandusaasta aruande
(lisatud).

Tiina Sepa
EJL tegevpresident

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012
nimi: Eesti Juristide Liit MTÜ
registrikood: 80086487

tänava/talu nimi,
maja ja korteri number: Tõnismägi 3a
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10119
telefon: +372 6449501, +372 6314466
faks: +372 6314466
e-posti aadress: ejl@juristideliit.ee

2

Sisukord

Tegevusaruanne....................................................................................................................... 3
Raamatupidamise aastaaruanne............................................................................................ 4
Bilanss....................................................................................................................................... 4
Tulemiaruanne......................................................................................................................... 5
Rahavoogude aruanne............................................................................................................. 6
Netovara muutuste aruanne.................................................................................................... 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad................................................................................... 9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted...................................................................................... 9
Lisa 2 Raha.............................................................................................................. 12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed................................................................................. 12
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud............................................................. 13
Lisa 5 Materiaalne põhivara.................................................................................. 13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed.................................................................................... 14
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud....................................................................... 15
Lisa 8 Tööjõukulud................................................................................................. 15
Lisa 9 Seotud osapooled.......................................................................................... 15

3

Tegevusaruanne
Eesti Juristide Liit on asutatud 1989.a. ning seisuga 31. detsember 2012 on liikmeskond
kasvanud 1117 - ni. Moodustatud on ühendust, millest 3 on aktiivselt tegutsevad. 2012. a. oli
aktiivne ja tegus aasta Euroopa Õiguse Ühendusele ja Naisjuristide Ühendusele.
2012.a. oli Eesti Juristide Liidule väga uuenduslik, oluline ja tegevusrohke.
Eesti Juristide Liidu taotluse alusel oli Tallinn kuulutatud 2012. a. Euroopa Õiguse
Pealinnaks. Pealinna väärika nime tagamiseks korraldas Eesti Juristide Liit koostöös Tallinna
linna, Justiitsministeeriumi, Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis, Tallinna Tehnikaülikooli
ja Euroopa Parlamendi jpt organisatsioonidega Eesti siseseid ja EL alaseid konverentse ja
seminare.
30. maist - 02. juunini 2012. a. toimus esmakordselt FIDE (Fédération Internationale pour le
Droit Européen) kongress Ida- Euroopa riigis – Eestis.
Peakorraldajaks oli Eesti Juristide Liit. Juubelikongress, FIDE XXV Kongress tõi Tallinnasse
kokku 583 osalejat, 27 riigist (seda nii EL-, kui kolmandatest riikidest). Kongress oli edukas,
sisukas ja tõstatas hulgaliselt EL üleseid küsimusi, mida oleks vaja rahvusvahelisel tasandil
lahendada.
Lisaks eelnimetatud kongressile korraldas EJL koostöös paljude organisatsioonidega 32.
Õigusteadlaste Päevad. Neist võttis osa 633 juristi/õigusteadlast. 32. Õigusteadlaste Päevade
teema oli seotud Põhiseaduse 20. aastapäevaga ja kujunes üliedukaks ja sisukaks.
Põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ja liikmete kutsealase pädevuse tõstmiseks korraldas liit
kokku 25 koolituspäeva, lisaks 2 väliskoolitust. Mais 2012 külastati Brüsselis Euroopa
Komisjoni ja Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlamendis said osalejad viibida parlamendi
istungil ning toimusid kohtumised EP saadikute Kristiina Ojulandi ja Vilja SavisaarToomastiga. Euroopa Komisjonis kohtuti volinik Siim Kallasega. Septembris 2012. a.
korraldas EJL väliskoolituse Sloveenia Vabariiki, kus tutvuti sealse majandusõiguse
erisustega. Kohtumised Sloveenia Ülemkohtus, justiitsministeeriumis, prokuratuuris,
ülikoolis, riigihangete ametis, notaris ning kohtutäiturite juures andsid põhjaliku ülevaate
Sloveenia eduloo alustest.
Lisaks eelnevale jätkati üldsusele tasuta õigusabi osutamisega:
-

-

jätkus 2011.a. Avatud Eesti Fondiga koostöös Õigusringi projekt, mille läbi 12-16
juristi andsid Narvas, Jõhvis, Tallinnas, Sillamäel, Kohtla- Järvel, Jõhvis, Võrus,
Pärnus, Kuressaares ja Kärdlas tasuta õigusabi;
tasuta õigusabi andsid õigusüliõpilaste õigusbürood Tallinnas (2 büroos- Tallinna
Linnakantseleis ja Mustamäe LOV-is );
jätkus Tallinna TV-s saatesari „ÕIGUSNÕU“, kus EJL liikmed andsid 2 korda
kuus tasuta õigusabi aktuaalsetel ja üldsust huvitavatel teemadel;
tööd alustas Õigusapteek, kus kvalifitseeritud õigusnõustajad andsid tasuta
õigusabi Tallinnas, Tartus ja Jõhvis;
jätkus Töötukassa projekt “Kvalifitseerimiskonkurss isikustatud koolituskaardi
pilootprojekt koolitajate leidmiseks“;
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-

seoses Võlanõustamise hankega avas Õigusapteek võlanõustamise punktid
Tallinnas, Jõgeval, Raplas, Valgas, Rakveres;
osaleti MTÜ Avaliku Sõna Nõukogu, Eesti Ajakirjanike Liidu ja rahvusvaheliste
juristide ühenduste FIDE ja ECLA tegevuses,
osaleti Põhjamaade – Norra, Taani, Soome, Island, Rootsi, Eesti juristide
ühenduste iga-aastasel nõupidamisel Norras;
märtsis ja novembris osaleti ECLA üldkoosolekul;
novembris osalesid Priidu Pärna ja Krista Paal Norras 1. Õigusteadlaste
Kongressil.

Liidus töötas 2012. aasta jooksul viis töötajat, kellest kolm töötasid töövõtulepinguga ning
töötasukulu kokku 44 979 €. Raamatupidamise teenus osteti sisse. Juhatuse ja volikogu
liikmetele töötasu ei makstud.
Kooskõlas liidu põhikirja p.23.2 viidi läbi liidu üldkogu (üldkoosolek) 12.06.2012 Tallinnas
Vabariigi Valimiskomisjoni ruumides, kus kinnitati 2011.a. majandusaasta aruanne.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara
Finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud
tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

112 496
6 613
119 109

97 608
29 049
126 657

2
3

6 762

4
5

7541
303
126 412

6 762
747
7 509
134 166

10 827
10 827
10 827

25 831
25 831
25 831

6

108 335
7 250
115 585
126 412

36 423
71 912
108 335
134 166
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Tulemiaruanne
(eurodes)
2012
Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

2011 Lisa nr

10 313
320 302
21 179
351 794

11 576
244 038
82
255 696

- 251 005
-88 033
- 206
- 5 684
- 344 928
6 866
384
7 250

- 106 523
- 76 631
- 206
- 366
- 183 726
71 970
-58
71 912

7
8
5

Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2012

2011

10 313
327 734
- 237 406
- 85 737
- 400
14 504

11 576
239 234
- 106 523
- 76 631
- 630
67 026

Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid
Muud laekumised finantseerimistegevusest
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood

- 57
441
384
14 888

- 58
82
24
67 050

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

97 608
14 888
112 496

30 558
67 050
97 608

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekumised kaupade müügist ja teenuste
osutamisest tarnijatele kaupade ja teenuste
Väljamaksed
eest
Väljamaksed
töötajatele
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)
Kokku netovara
31.12.2010
Korrigeeritud saldo
31.12.2010 tulem
Aruandeaasta
31.12.2011
Korrigeeritud saldo
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012

Akumuleeritud tulem
36 423
36 423
71 912
108 335
108 335
7 250
115 585

36
36
71
108
108
7
115

423
423
912
335
335
250
585
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Juristide Liit 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja
aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
väljaantavad juhendid (RTJ).
MTÜ Eesti Juristide Liit tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise Toimkonna
juhendi nr.14 toodud skeemi alusel.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja
arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, ilma sentideta.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja
arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi
osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest ja investeerimis- ja
finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Finantsinvesteeringud
Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt
hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu
kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud
lühiajalisi nõudeid, v.a. nõuded teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid
ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus
vajadusel tehtavad allahindlused).
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. 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 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
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meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse
meetodil.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille
soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama
soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel
kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest
komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid
vastavalt komponentide kasulikule elueale.
Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse
kulutused (sh. intressid) objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse
laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni
vara valmimiseni.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.
Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase
grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv
amortisatsiooniperiood.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud
asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga.
Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.
Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara
amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud
alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse
põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva
hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue
komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse
põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava
komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes
asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.
Põhivara arvelevõtmise alampiir

640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi
seadmed
muu inventar

Kasulik eluiga
4-6,5
2-3

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.
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Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi
eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid,
mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).
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; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi
lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 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
Ettevõte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole
kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava
ala ekspertide hinnangutele.
Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või
tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on
tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise
suurust hinnatakse uuesti igal bilansipäeval.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda
diskonteeritud nüüdisväärtuses.
Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär.
Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise
tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete
kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Potentsiaalseks varaks klassifitseeritakse need varaobjektid, mille realiseerumine ei ole kindel
või varaobjekti väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata. Potentsiaalsete varade üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest
saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samas perioodis nagu teenuse osutamisega
kaasnevad kulutused.Aruandeaastale järgnevate perioodide tulud on kajastatud saadud
ettemaksuna bilansipäeva seisuga.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui nendega seotud tulusid. Kulutused, millele vastavad
tulud tekkivad järgnevatel perioodidel, kajastatakse kuludena selles perioodis, kui nendega
seonduvad tulud.
Sihtfinantseerimine
Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude
sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud
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summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid
tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja
selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse tulemiaruandes tuluna.
Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses;
varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse
tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv
kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2012 koostamise kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud,
kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande
lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)
31.12.2012
58 285
54 211
112 496

Arvelduskontod
Tähtajalised hoiused
Kokku raha

31.12.2011
79 791
17 817
97 608

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)
31.12.2012
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt
laekumata arved
Ebatõenäoliselt
laekuvad arved
Maksude
ettemaksed ja
tagasinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul
1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

6 599
8 659

6 599
8 659

-2 060

-2 060

14

14

6 613

6 613
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31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta
29 021
29 021

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

29 021
29 021
7

7

Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

21
21
29 049

21
21
29 049

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

31.12.2012
6 762

31.12.2011
6 762

6 762

6 762

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud on Juura Õigusteabe AS aktsiad summas 4141,47 eurot
ja EA Reng AS aktsiad summas 2620,38 eurot, mis on kajastatud soetusmaksumuses, sest
nende õiglane väärtus pole usaldusväärselt hinnatav.

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Arvutid ja

Masinad ja

arvuti-

seadmed

süsteemid

31.12.2010
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
Amortisatsioonikulu

5 312
- 4 359
953

5 312
- 4 359
953

- 206

-206

Muu
materiaalne
põhivara

4 284
- 4 284
0

Kokku

9 596
- 8 643
953
-206
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31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

5 312
- 4 565
747

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

5 312
- 4 565
747

4 284
- 4 284
0

9 596
-8 849
747

0
- 206

-206

-206

5 312
- 4 771
541

5 312
- 4 771
541

4 284
- 4 284
0

9 596
- 9 055
541

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)
Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
31.12.2012
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste
perioodide tulud
Kokku võlad
ja ettemaksed

2
2
3
2

892
296
327
312

Kokku võlad

2
2
3
2

2 312

10 827

10 827

2 649
4 612
4 201
622
622
13 747

üle 5 aasta

892
296
327
312

2 312

31.12.2011
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste
perioodide tulud

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta
2 649
4 612
4 201
622
622
13 747

13 747

13 747

25 831

25 831

ja ettemaksed
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Ruumide korrashoiukulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

2012
7 740
42 855
3 270
166 265
-2 060
18 199
14 736
251 005

2011
7 383
23 692
17 861
46 700
0
0
10 887
106 523

2012
66 580
21 454
88 034
3

2011
56 740
19 891
76 631
3

31.12.2012
1 117
3

31.12.2011
1 170
3

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna
täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)
Liikmete arv majandusaasta lõpu
seisuga
Füüsilisest isikust liikmete arv
Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev ja kõrgemale juhtkonnale tasu makstud ei ole.
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