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Tegevusaruanne

Eesti Kurtide Liidu tegevuste ülevaade 2021. aastal

MTÜ Eesti Kurtide Liit (edaspidi EKL) on asutatud 1922. aastal. EKL on katusorganisatsiooniks 9-le piirkondlikule kurtide ühingule ning 3-le

üleeestilisele organisatsioonile: Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonile, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingule ja Eesti Viipekeele Seltsile.

Makstud üksikliikmete arv neis ühingutes ja organisatsoonides jäi põhimõtteliselt püsima: 885-lt 848-le. Mõned ühingud heitsid maksejõuetud

liikmed ridadest välja. Samuti ei saa märkimata jätta, et mitmed staažikad liikmed on manalateele läinud. Kurtide koguarv Eestis on ca 1500

inimest ja viipekeelt valdavaid ca 2000 inimest (viimastel andmetel oli välja toodud kuni 4 500 viipekeele valdajate näitajat).

Eesti Kurtide Liidu tööd korraldab juhatus, mis on praegu 6-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Juhatuse koosolekud toimusid

2021. aastal 5 korda aastas koroona pandeemia tõttu Zoomis. Peale seda toimusid juhatuse liikmetega regulaarsed videosillad Facebooki

juhatuse privaatses grupis või muudel video platvormidel (Messenger, Whatsap, FaceTime, Skype) kiiret lahendamist vajavate ja/või jooksvate

tööde teemal.

Kuna Eesti Kurtide Liit on mittetulunduslik liit, siis on meile andnud Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt sihtrahastatud projekt „Eesti Kurtide
Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine 2021“ võimaluse läbi viia erinevaid projekte toetamaks kurtide ja viipekeelsete
vaegkuuljate kaasatust tavaühiskonda.

Liidu eesmärgiks on liikmesühingute huvide kaitsmine ja esindamine, tegevuse arendamine läbi koolituste, ühisürituste, rahvusvaheliste

sidemete laiendamise, ühtse eesti viipekeele ja kultuuri arendamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel kurtide

inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul ja riiklikul tasandil.

EKL tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:

• Kurtide inimeste huvide esindamine ja kaitsmine kohalikul ja riiklikul tasandil

• Liikmesorganisatsioonide toetamine ja informatsiooni edastamine

• Eesti Kurtide Liidu keskuse ja ettevõtete haldamine

• Liikmesorganisatsioonide liikmetele suunatud erinevad projektid ja teenused

Sotsiaal- ja kultuuripoliitika kohalikul ja riiklikul tasandil

EKL on teinud tihedat koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja, Sotsiaalministeeriumi, Koostöökogu, Tallinna Linnavalitsuse, Eesti

Rahvusringhäälingu ja Töötukassaga. Mainimata ei saa jätta ka Viipekeeletõlkide OÜ-d, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingut, Eesti Kutsekoda,

Euroopa Kurtide Liitu ja teisi.

Jätkuvalt on peatatud liikmelisus Maailma Kurtide Föderatsiooniga. Viimasel aastal muutis Euroopa Kurtide Liit liikmemaksu meile jõukohaseks.

Koostöö nendega jätkub konstruktiivses vaimus.

Kõigepealt tuleb ära mainida, et Eesti Kurtide Liidu tegevust korraldati arengukava ja aasta tegevuskava alusel. 2019. aastast ülemaailmselt

levinud koroona pandeemia ja valitsuse erakorralised piirangud pöörasid kurtide liidu tavapärase töö keerulisesse olukorda, tegevuskavas

planeeritud tegevused ja üritused tuli ära jätta. Töö põhirõhk tuli üle viia meediasse ja kaugtööle. Kurtide kogukonna mobiliseerimine ja

teavitamine oli jätkuvalt väga keeruline ja aeganõudev.

Eesti Kurtide Liit ja kurtide kogukond on tänu juhatuse liikmete ühistele jõupingutustele väga tänulik vabariigi valitsusele, riigikogule,
ministeeriumitele, terviseametile, et kõik otseülekanded ja videod tehti eesti viipekeeles kättesaadavaks.

EKL korraldab kurte toetavate teenuste osutamist, millede rahastamiseks esitati projekttaotlusi:

• Viipekeele tõlketeenust osutatakse tõlkekeskuste kaudu Tallinnas (2011. aastast koordineerib EKL Tallinna viipekeele tõlketeenust), Tartus,

Pärnus, Kuresaares. Teenust rahastavad omavalitsused. Viljandis ja teistes maakondades osutatakse tõlketeenust juhtumipõhiselt.

• Nõustamisteenus Tallinnas elavatele kurtidele ja vaegkuuljatele – teenust osutab EKL ja rahastab Tallinna Linnavalitsus meie projekti alusel.

• Projekti „HTM-i tegevustoetus eesti viipekeele sõnastike arendamiseks koostöös Eesti Keele Instituudiga“ uuendatakse olemasoleva

e-sõnastiku tarkvara mitme funktsionaalseks, mis võimaldaks sama tarkvara baasil luua mitut e-sõnastikku.

• Riigikogu tegevustoetusega uuendati videoteegi aegunud tarkvara, mis teenindab kurtide liidu kodulehte, videoportaali ja e-sõnastikke.

Viimaste aastate projekti tulemusena valminud IT arendused viipekeelne videoportaal https://videoportaal.ead.ee, Facebook

https://www.facebook.com/kurtideliit ja rahvusvahelise viiplemise e-sõnastik https://sonastik.ead.ee on kurtide kogukonnale ja huvilistele

kättesaadavad.

2021. aasta jooksul käsitleti EPIK-s, vabariigi riigikantselei rakkerühmas, Sotsiaalministeeriumis, Sotsiaalkindlustusametis, Häirekeskuses,

Töötukassas, Tallinna linnaga järgmisi teemasid koolitused ja kuulmispuudega inimeste tagasitoomine tööturule, töövõime reform,

ligipääsetavus kommunikatsioonile, teenustele ja haridusele jms.

https://videoportaal.ead.ee
https://www.facebook.com/kurtideliit
https://sonastik.ead.ee
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EKL osaleb 2013. aasta teisest poolest Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kui kutseandja kutsekomisjonis ning jätkuvalt aktiivselt riigikantselei

rakkerühma töögruppides ja ümarlaudadel.

1. märtsil 2007. a. eesti viipekeele seadustamise järgselt vajavad ülesanded olid järgmised: viipekeele e-sõnastike koostamine, viipekeele

õpetamise metoodika ja õppematerjalide väljatöötamine, viipekeele õpetajate koolitamine ja viipekeele keskuse loomine. Need teemad on

endistviisi aktuaalsed ja ootavad lahendamist lähemate aastate jooksul. Nende teemade lahendamise raskuskese läheb üle uue organisatsiooni

asutamisega Eesti Viipekeele Seltsile. Eesti Kurtide Liit jätkab nendel teemadel endistviisi koostööd.

Tähelepanu on enim suunatud toetavate teenuste arengule – viipekeele tõlketeenus ja nõustamisteenus. Nendest teenustest on 2011. aastast

tõusetunud enim probleeme valmistanud viipekeele tõlketeenuse jätkuvalt vähene maht ja rahastamineTallinnas (2017. aasta teisel poolel tõstis

Tallinn järsult tõlketeenuse eelarvet, loodetavasti jätkub protsess positiivses suunas), mujal väiksemates regioonides on tõlketeenuse

kättesaadavus väga väike või olematu. Selles vallas tuleb rohkem tööd teha. Fookusesse tuleb teravalt tõstatada küsimus viipekeele

tõlketeenuse turu teenusepakkujate paljususe lubamisest ühe või teise kohaliku omavalitsuse piires (Tartu linna näide). Samuti peame erilist

tähelepanu pöörama sotsiaalnõustamise (sh tugiisiku teenuse) eraldamisele viipekeele tõlketeenuse sisust (praeguse seisuga sisaldavad Tartu

ja Pärnu (ilmselt ka Kuressaare) tõlketeenused sotsiaalnõustamise osutamise kohustust või osutavad selle teenuse puudumisel sellekohast abi).

2010. – 2021. aastal on jätkuvalt päevakorras kurtide noorele kogukonnale murettekitav tõsiasi kutse-ja kõrghariduse omandamises, seda

eeskätt tõlketeenuse piisavas kättesaadavuses (nn modifitseeritud „Primus“ stipendium ei lahenda seda. 2021. aastal valitseb jätkuvalt

ebamäärasus ja teadmatus viipekeeletõlkide koolitamise küsimuses, kuna jõustus 2020. aastal viipekeele tõlgi õppekava sulgemine. Seda

teemat ja on vaja edaspidi jõuliselt fookuses hoida.

Liikmesorganisatsioonide toetamine ja informatsiooni edastamine

2020. aasta novembris asutati Eesti Viipekeele Selts eesmärgiga populariseerida eesti viipekeelt ja panustada selle arengusse. Eesti Kurtide

Liidu püstitatud eesti viipekeele edendamise ja arendamise eesmärgid ja tegevused lähevad üle seltsile. Eesti Kurtide Liit ei jää kõrvale ja teeb

koostööd.

2019. aastal taasasutati Ida-Virumaa Kurtide Ühing ja Eesti Kurtide Liidu liikmeks võeti see ühing 50 liikmega. Ida-Virumaa Kurtide Ühingu ja

liikmete nõustamine ja abistamine peatus koroona pandeemia ja vabariigi erakorraliste piirangute tõttu.

2010. aastast liikmeks vastu võetud Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühinguga teeme konstruktiivset koostööd viipekeele arendamiseks ja

tõlketeenuse kättesaadavuse parendamiseks ning kurtide eluoluks võrdsete võimaluste tagamiseks teiste kodanikega.

2021. aastal polnud kurtide liidu juhatusel võimalik koroona pandeemia tõttu liikmesühinguid külastada. Võimaluste kohaselt peeti

liikmesühingute juhtidega videosillad.

2021. aasta tegevustest võime välja tuua olulisemaid punkte:

Kurtide kogukonnale suunatud üritused:

• Tegevuskavas planeeritud tegevused ja üritused jäeti koroona pandeemia tõttu ära.

 

EPIK üritused:

• EPIKoja KOV valimiste ja huvikaitse teemaline veebiseminar Zoomis – 22.02.

• Variraporti eelkohtumine ÜRO puuetega inimeste komitee raportööriga Zoomis – 09.03.

• Variraporti kohtumine ÜRO puuetega inimeste komiteega Zoomis – 10.03.

• EPIK liikmeklubi koolitus: Kurtide inimeste väljakutsetest ja takistustest Zoomi keskkonnas – 13.04.

• Rail Baltic rahvusvaheliste terminalide ja kohalike peatuste tutvustus Teamsi keskkonnas – 27.04.

• Puuetega inimeste e-infopäev Zoomis – 06.05.

• EPIK võrgustiku üldkoosolek Zoomis – 28.05.

• EPIK suvekool, Laulasmaa spaas – 12. – 13.08.

• EPIKoja arutelu ligipääsetavuse ekspertabi osutamise teemal – 23.08.

• EPIFondi 2022 toetuste taotlemine ja eesmärgistamine läbi finantsjuhtimise veebikoolitus Zoomis – 22.10.

• EPIK võrgustiku üldkoosolek Zoomis – 03.11.

Koostöö ministeeriumidega, ametitega jt:

• Synlabi kohtumine „Koroonatestimine.ee eesti ja vene viipekeelseks viimine“ Zoomis – 11.01.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Hädaabiteate ligipääsetavuse arutelu soovitustest“ Zoomis – 13.01.

• SKA kommunikatsioonilise ligipääsetavuse testimine Tartu Majas – 14.01.

• Terviseameti ja EKL arutelu kommunikatsioonilise ligipääsetavuse kitsaskohtadest Zoomis – 15.01.
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• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Kultuurile ligipääsetavuse arutelu“ Zoomis – 03.02.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Spordile ligipääsetavuse arutelu“ Zoomis – 05.02.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Haridusele ligipääsetavuse arutelu“ Zoomis – 15.02.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Ligipääsetavuse 2. arutelu kultuur ja sport“ Zoomis – 26.02.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Erasektori teenuste arendamise arutelu“ Zoomis – 05.03

• Kurtide Liidu kohtumise järeltegevuste kooskõlastamine Terviseametiga Skypes – 17.03.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Koolide füüsilise keskkonna ligipääsetavuse tõstmise võimalused“ Zoomis – 29.03.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Ligipääsetava hariduse arutelu: sisuline korraldus“ Zoomis – 05.04.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Tööarutelu: Ettepanekud seoses määrusega nr 28“ Zoomis – 13.05.

• Töötukassa ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööseminar Zoomis – 27.05.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Tööarutelu 2: ettepanekud seoses määrusega nr 28“ Zoomis – 10.06.

• Rakkerühma ligipääsetavuse ekspertrühma arutelu „Tööarutelu 2: ettepanekud seoses määrusega nr 28“ Zoomis – 17.06.

• Sotsiaalministeeriumi seminar „Statistika ja uuringud puuetega inimeste kohta“ Zoomis – 07.10.

• Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, teemaks viipekeele tõlketeenuse korraldamisest, kättesaadavusest ja rahastamisest – 19.10.

• Ligipääsetavuse õiguskantsleri nõukoja kohtumine – 25.10.

• SKA abivahendite loetelu täiendamise ja arutelu kohtumine – 04.11.

Muud olulised üritused:

• Eesti kurtide spordiorganisatsiooni ja -seltside arutelu „ Kurtide spordile ligipääsetavuse arutelu“ Zoomis – 03.02.

• Euroopa Kurtide Liidu erakorraline peaassamblee Zoomis – 27.02.

• Eesti Kurtide Liidu juhatuse töökoosolek Zoomis – 07.03.

• EKL juhatuse jätkukoosolek Zoomis – 12.03.

• Pensioni II samba reformi veebiseminar Zoomi keskkonnas – 15.03.

• EKL ja SoM-i arutelu „Hooldekodu teema kurtidele vanuritele“ Zoomis – 29.04.

• Eesti Lastekirjanduse Keskuses raamatukoguhoidjate õpipäeva ettekanne – 19.05.

• Eesti Kurtide Liidu juhatuse töökoosolek elektrooniliselt – 25.05.

• Veebiarutelu- kuulmislangusega inimeste rehabilitatsiooniteenused Zoomis – 30.05.

• E-sõnastiku koostöö kohtumine EKI-ga – 03.06.

• Kohtumine Häirekeskuse ja Kurtide Liiduga ligipääsetavuse tuleviku teemal Zoomis – 22.06.

• EKL juhatuse jätkukoosolek Zoomis – 12.03.

• Eesti Kurtide Liidu juhatuse töökoosolek Zoomis – 26.06.

• Töökohtumine sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga kurtide majas – 17.08.

• Töökohtumine IT firmaga videoteegi edasiarenduse teemal – 19.08.

• Euroopa Kurtide Liidu Peaassamblee Zoomis – 28.08.

• Eesti Kurtide Liidu juhatuse töökoosolek Zoomis – 09.09.

• E-sõnastiku võimalik arenduse koostöö IT firmaga – 16.09.

• Puudega inimeste valdkonna teenuste arendus – TASHIS Teamsi platvormil – 20.09.

• Balti riikide kurtide organisatsiooni juhtide kohtumine Zoomis – 26.09.

• Töökohtumine Kuulmispuudega Laste Vanemate Liiduga „Heleni Kooli tulevik“ – 11.10.

• Tartumaa Kurtide Ühingu 90. juubeli pidu Eesti Rahva Muuseumis – 16.10.

• Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu 30 konverents „Kuulmispuudega laste haridus muutuvas maailmas“ – 11.11.

• Zoomi kohtumine eesti viipekeele uurimise koordineerimise teemal – 30.11.

• Tallinna Heleni Kooli õpilaskonverents, mis on pühendatud Eesti kurtide hariduse 155. aastapäevale – 07.12.

• Eesti Kurtide Liidu juhatuse töökoosolek Zoomis – 30.12.

Liidu üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Kuid sihtgrupile

teavitustöö tekstilisel kujul on väga raskendatud, neile on vaja edastada infot visuaalsel kujul. Oleme kättesaadavad e-posti ja personaalse

kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab kurtide inimeste eluolu ja kõike sellega seonduvat.

Tänu VÜF projektile kaasajastatud kodulehega http://www.ead.ee ja 20. maist 2015 ametlikult avatava videoportaaliga http://videoportaal.ead.ee

saame edastada põhjalikult ja operatiivselt vajaliku info kurtide inimestele nii riiklikest, avalikest kui ka muudest teenustest, toetustest ja

uudistest infopäevade ning ürituste kohta, kuid operatiivse info edastamiseks visuaalsel kujul napib meil mittepiisavalt tasustatud jõudu.

Eesti Kurtide Liidu keskuse ja ettevõtete haldamine

http://www.ead.ee
http://videoportaal.ead.ee
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Viimastel aastatel on EKL ettevõtted orienteeritud rendipindade väljaüürimisele ja sellest saadavast tulust hallatakse hooneid piiratud mahus ja

toetatakse EKL keskuse ülalpidamist ja tegevust. Pikemas perspektiivis ei ole selline majandamine jätkusuutlik, sest ettevõtete konkurentsivõime

jätkuva nõrgenemisega võib EKL tegevus- ja eestkoostevõimekuse täielik kadumine lähimatel aastatel kõne alla tulla.

EKL oma osaühingud on jätkuvalt minetamas oma tähtsust puuetega inimestele tööandjana. Ja seda tänu kurtide avardunud hariduse- ja
kutseõppe võimalustele ja avatud tööturule orienteerimisele.

Samas on avatud tööturg andnud viimasel ajal kurtidele inimestele esimesi tagasilööke – töötus on väikelinnades kui ka suurlinnades

suurenenud. Selle probleemi leevendamiseks peame rohkem tähelepanu pöörama teavitustööle, koostööle Töötukassa ja vastavate

instantsidega ja ameti täiend/ümberõppe võimalustele.

Kokkuvõte

Edu ja jätkusuutlikkuse mitmes valdkonnas on taganud tihe koostöö ametiasutuste ja teiste invaorganisatsioonidega – Sotsiaalministeerium,

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Töötukassa, Tallinna invakomisjon, Koostöökogu, Viipekeeletõlkide Kutseühing, kuulmispuuetega inimeste

organisatsioonide ümarlaud ja ka omavalitsused.

EKL kuulub Euroopa Kurtide Liitu EUD.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 36 785 41 488

Nõuded ja ettemaksed 1 849 2 674

Kokku käibevarad 38 634 44 162

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 2 970 4 273

Kokku põhivarad 2 970 4 273

Kokku varad 41 604 48 435

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 2 646 4 326

Kokku lühiajalised kohustised 2 646 4 326

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 10 000

Kokku pikaajalised kohustised 0 10 000

Kokku kohustised 2 646 14 326

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 34 109 27 521

Aruandeaasta tulem 4 849 6 588

Kokku netovara 38 958 34 109

Kokku kohustised ja netovara 41 604 48 435
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 840 0

Annetused ja toetused 67 127 48 972

Muud tulud 5 968 7 487

Kokku tulud 73 935 56 459

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -42 323 -38 012

Mitmesugused tegevuskulud -13 841 0

Tööjõukulud -10 726 -9 391

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 196 -2 468

Kokku kulud -69 086 -49 871

Põhitegevuse tulem 4 849 6 588

Aruandeaasta tulem 4 849 6 588
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 4 849 6 588

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 196 2 468

Kokku korrigeerimised 2 196 2 468

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 824 -1 002

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -11 679 1 812

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 10 000

Muud rahavood põhitegevusest 0 -1 652

Kokku rahavood põhitegevusest -3 810 18 214

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-893 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -893 0

Kokku rahavood -4 703 18 214

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 41 488 23 274

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 703 18 214

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 36 785 41 488
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 652 27 521 29 173

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
1 652 27 521 29 173

Aruandeaasta tulem 6 588 6 588

Muutused reservides -1 652 -1 652

Muud muutused

netovaras
0 0

31.12.2020 0 34 109 34 109

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
0 34 109 34 109

Aruandeaasta tulem 4 849 4 849

31.12.2021 0 38 958 38 958
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Kurtide Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti finantsaruandluse

standardi järgi. Arvestuspõhimõtted on vastavuses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande

koostamisel ei ole lubatud muuta.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud, pangakonto on võrreldud pangaga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate arveid hinnatakse individuaalselt.

Kõik nõuded on inventeeritud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka

koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsiooni määr on 25%. Samas võib põhivara, mille soetamisväärtus

on üle 2000 euro ja kasulik eluiga üle 1 aasta kasutada amortisatsioonimäära 20%. 

Amortisatsiooni arvestust alustatakse vara soetamise kuust ning lõpetatakse kui vara on täielikult amortiseerunud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    640

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potensiaalsed kohustused on kajstatud bilansis. 

Mitmesuguste projektide läbiviimiseks laekunud, kuid aruandeaastal kasutamata summad kajastuvad bilansireal "Tulevaste perioodide tulud

sihtfinantseerimisest". Mitmesuguste projektide läbiviimiseks laekumata, kuid aruandeaastal kasutatud summad kajastuvad

bilansireal "Ettemakstud perioodide kulud sihtfinantseerimisest". 

Annetused ja toetused

Eesti Kurtide Liidule tehti 2021. aastal annetusi 10463 eurot. Valitsuse poolt saadud peamised toetused ja sihtfinantseerimised olid järgmised:

1. Tallinna Linna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet       13020,00 eurot

2. Sotsiaalministeerium ja EPI Fond                 18463,00 eurot

3. Tegevustoetus Riigikogult                        15000,00 eurot
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Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes

skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Kulud

Kulude arvestus on koostatud tekkepõhiselt ja kulude kirjendamisel on lähtutud  kulude ja tulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

Eesti Kurtide Liidu esimees sai 2021.aastal juhatuse liikme brutotasu 4920 eurot. Juhatuse liikmetele maksti isikliku sõiduauto kasutamise eest

töösõitudeks kompensatsiooni 997,50 eurot.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Pank1 5 891 15 739

Pank 2 27 250 22 105

Pank3 1 829 1 829

Pank4 1 815 1 815

Kokku raha 36 785 41 488

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 807 1 807

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
42 42

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 849 1 849

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 632 2 632

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
42 42

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 674 2 674
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 636 1 255

Sotsiaalmaks 1 076 2 132

Kohustuslik kogumispension 49 111

Töötuskindlustusmaksed 49 124

Ettemaksukonto jääk 42  42  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 42 1 810 42 3 622

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2019  

Soetusmaksumus 32 250 32 250

Akumuleeritud kulum -25 509 -25 509

Jääkmaksumus 6 741 6 741

  

Amortisatsioonikulu -2 468 -2 468

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 32 250 32 250

Akumuleeritud kulum -27 977 -27 977

Jääkmaksumus 4 273 4 273

  

Ostud ja parendused 893 893

Muud ostud ja parendused 893 893

Amortisatsioonikulu -2 196 -2 196

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 33 143 33 143

Akumuleeritud kulum -30 173 -30 173

Jääkmaksumus 2 970 2 970



14

EESTI KURTIDE LIIT 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 169 169

Võlad töövõtjatele 667 667

Maksuvõlad 1 810 1 810

Kokku võlad ja ettemaksed 2 646 2 646

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 76 76

Võlad töövõtjatele 628 628

Maksuvõlad 3 622 3 622

Kokku võlad ja ettemaksed 4 326 4 326

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 40 644 40 692

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 26 483 6 628

amortiseerunud annetatud põhivara 0 1 652

Kokku annetused ja toetused 67 127 48 972

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 26 483 6 628

Mitterahaline annetus 0 1 652

Kokku annetused ja toetused 26 483 8 280

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 2021 2020

Rendi- ja üüritulu 2 430 2 645

Tulud projektide omaosalusest 425 2 771

Tulu kulude katmiseks 634 560

Tulu teenuse müügist 2 476 1 508

Muud 3 3

Kokku muud tulud 5 968 7 487
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 18 175 22 836

Sotsiaalmaksud 6 102 7 677

Kokku tööjõukulud 24 277 30 513

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
14 062 21 122

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 857 785

Juriidilisest isikust liikmete arv 11 11

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 4 980 4 656


