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Tegevusaruanne

Eesti Toidupank

Üle maailma läheb äraviskamisele üks kolmandik toidust ehk 1,3 miljardit tonni toitu aastas. Euroopas visatakse ära 88 miljonit tonni toitu. Eestis

aga visatakse igal aastal ära 99 800 tonni toitu, millest 47 180 tonni on söömiseks kõlblik. See tähendab, et igapäevaselt läheb äraviskamisele

130 000 kilo toitu ning see võrdub 14-ne prügiautotäie söödava toiduga. Samal ajal elab suhtelises vaesuses 295 000 inimest, kellest 44 000 on

absoluutses vaesuses (sissetulek on madalam kui 207 eurot inimese kohta kuus). Paljud inimesed on näljas või ei saa endale tervislikku toitu

lubada. Toidupangad tegutsevad selle nimel, et päästa võimalikult palju söögiks kõlblikku toitu: me kontrollime toidu vastavust nõuetele,

sorteerime ja pakendame selle ning jagame laiali vaesuses elavatele inimestele.

Peale kaks aastat kestnud ettevalmistusi alustas 2010. aasta märtsis Eesti esimese toidupangana tööd Tallinna Toidupank,

asutajaorganisatsiooniks SA Eesti-Hollandi Heategevusfond. Tänaseks on Eestis 14 toidupanka, mis kõik on asutatud sõltumatu MTÜ-na või

mõne heategevusorganisatsiooni juurde, kellega on Eesti-Hollandi Heategevusfond sõlminud koostöölepingu.

Põhjus, miks toidupankade tegevust Eestis juhivad kohalikud organisatsioonid, on ilmne: kaheksa aasta eest oli see kõige lihtsam, odavam ja

kiirem viis, et ehitada üles üleriigiline toidu kogumise ja ümberjagamise võrgustik. Enamik nendest vabaühendustest olid selleks hetkeks juba

pikalt tegutsenud (mõned lausa 15 aastat või rohkem), seega olid neil teadmised selle piirkonna vaesuse taseme ja sotsiaaltöö toimimise kohta.

Samuti olid neil juba olemas vajalikud kontaktid kohalike omavalitsuste ja sotsiaaltöötajatega, kontoripinnad, raamatupidajad ning esmased

ruumid ja autod toidupankade tegevuse alustamiseks. Selle baasil suudeti tööga pihta hakata kiiresti ja väga väheste lisakuludega.

Kõik toidupangad Eestis tegutsevad ühise nime all – Eesti Toidupank. Eesti Toidupank organiseerib lepingud toidu tootjate, maaletoojate,

supermarketitega ning Euroopa Liidu toiduabi programmiga (FEAD). Korraldatakse koolitusi, toidukogumisi kauplustes, heategevuskampaaniaid

ja erinevaid muid koostööprojekte. Samuti kogub Toidupank raha vajaliku inventari soetamiseks (nt riiulid, külmikud, kaubikud, põlled, flaierid

jms).

Toidupangad asuvad järgmistes Eesti linnades: Tartu (operaator: MTÜ Iseseisev Elu), Rakvere (MTÜ Rakvere Diakooniakeskus), Narva (MTÜ

Päästearmee Eestis), Jõhvi (MTÜ Ida-Viru Puuetega Inimeste Koda), Järvamaa (MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus), Jõgeva (MTÜ Vooremaa

Tugi), Põlva (MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda), Võru (Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus), Valga (MTÜ Valga Abikeskus), Viljandi (SA

Perekodu), Pärnu (MTÜ Pärnu Toidupank), Kuressaare (MTÜ Kaks Kala), Haapsalu (MTÜ Läänemaa Toidupank) ja Tallinnas (SA Eesti-Hollandi

Heategevusfond).

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond on vastutav nii Tallinna Toidupanga kui ka Eesti Toidupanga toimimise eest, olles samas kohalikele

toidupankadele katuseorganisatsiooniks: aitab tervet Eesti Toidupankade võrgustikku koostöö osas üle-eestiliste toidudoonoritega, korraldab

toidukogumise päevi ning erinevaid sotsiaal- ja heategevuskampaaniaid. Eesti-Hollandi Heategevusfond on ka Euroopa Liidu toiduabiprogrammi

puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) projekti partner Sotsaalministeeriumile ja vastutab jagatava toiduabi distributsiooni eest, kaasates teisi

toidupankasid ning partnereid Raplamaal ja Hiiumaal (kus toidupankasid ei ole).

Aastal 2018 jagasid Toidupangad üle Eesti toiduabi igal nädalal umbes 8000-le inimesele ning kokku jagati  aasta jooksul umbes 1,29 miljonit

kilo toidukaupa. Paljud firmad ja eraisikud aitasid organiseerida transporti üle Eesti. Toidupangad kaasasid toiduabi jagamiseks nädalas umbes

220 vabatahtlikku, kes abistasid toidu kokku kogumisel, transpordil, sorteerimisel, komplekteerimisel ja inimestele väljastamisel.

2018. aastal toimusid kahel nädalavahetusel Toidupanga toidukogumispäevad. Kevadised toidukogumispäevad toimusid mais ja jõulukuised

detsembris. Põhiliselt olid kampaaniasse kaasatud suurkauplused nagu Rimi, Prisma, Selver ja Maksimarket, kuid ka mõned teised kauplused

osalesid. Kokku annetati tänu kampaaniatele 58 722 kilo toidukaupa ja kaasati ligi 900 vabatahtlikku toidupoodides, Toidupankade ladudes ja

transpordi korraldamisel.

Peale üle aasta kestnud ettevalmistusi allkirjastati 2015 leping Sotsiaalministeeriumiga, millega Eesti-Hollandi Heategevusfond võttis enda peale

ülesande jagada Euroopa Liidu toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele (FEAD). Projekti raames jagati toiduabi pakke kaks korda:

aprillis ja novembris. Kokku jagati 2018. aastal inimestele üle Eesti 36 041 toidupakki, mis kaalus kokku 520 000 kilo. Pakkide kokku panemisel

ja jagamisel oli Toidupangal abiks sadu vabatahtlikke ja sotsiaaltöötajaid.

2018. aastal toetas riik teist korda süsteemselt Toidupankade võrgustiku tööd 90 000 euroga läbi Hasartmängumaksu Nõukogu projekti.

Juba teist korda järjest korraldati Toidupanga toetuseks heategevuslik õhtusöök, mis leidis aset 4. novemberil ja kandis nime “Lapsed Söönuks”.

Sündmust toetasid neli restorani ja mitmed ettevõtted, kes varustasid heategevusõhtusööki toiduga, kaasasid vabatahtlikke ning organiseerisid

üritust. Tegutseti vabatahtlikkuse alusel ning toit, mida üritusel külalistele pakkusime, oli annetatud. Sündmuse raames koguti 34 000 euro

ulatuses annetusi. Kogutud annetusi kasutame, et arendada Narva, Jõhvi, Rakvere ning Jõgeva toidupankasid.

Tallinna Linnavalitus toetas Tallinna Toidupanka 73 600 euro suuruse summaga. Suur osa rahalisest toetusest Toidupangale tuli ka eraisikutelt

läbi “Ma Armastan Aidata” keskkonna, annetusnumbrite ja pikaajalistelt toetajatelt välismaal.
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Aastal 2018. kolis Tallinna Toidupank uutesse ruumidesse Lasnamäel. 2018. aastal alustas Viljandi toidupanga operaatorina tööd SA Perekodu.

2019. aastal loodame Veterinaal ja- Toiduameti loal alustada liha sügavkülmutamist toote “Kõlblik kuni” viimasel kuupäeval, mis võimaldaks meil

päästa ning jagada inimestele rohkem liha ning lihatooteid. Samuti loodame me suurendada toidu käivet ning tõsta toiduraiskamise ning

vaesuse probleeme veelgi rohkem avalikkuse tähelepanu alla.

Eesti Toidupank kuulub Euroopa toidupankade föderatsiooni (FEBA) ja Euroopa vaesuse vastu võitlemise võrgustikku Eestis (EAPN) ja

FEADvõrgustikku. Neis võrgustikes osaledes on Eesti Toidupank teinud palju tööd nii välismaal kui Eestis, et juhtida enam avalikkuse ning

poliitikute tähelepanu sellistele valulikele teemadele nagu vaesus, nälg, tõrjutus ja toidu raiskamine.

Investeeringud

2018. aastal soetati kaks külmkambrit ja kaks külmutusseadmega kaubikut.

Tulud ja kulud

2018. aastal koosnesid Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfond tulud peamiselt annetustest, toetustest, ettevõtlustuludest ja EL toiduabi

jagamise kulude hüvitustest. Tulud kokku moodustasid 433 541 eurot.  Kulud koosnesid peamiselt sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsestest kuludest, jagatud annetustest ja toetustest ning tööjõukuludest.

Peamised finantssuhtarvud

 2018 2017

Tulud 433 541 417 512

Tulu kasv / - kahanemine 4% 61%

Tulem 17 291 81 535

Tulemi kasv / - kahanemine -79% 671%

Lühiajaliste kohustuste

kattekordaja
3,9 5,1

 

Finantsnäitajate arvutamise metoodika:

Tulu kasv = (aasta tulu - eelneva aasta tulu) / eelneva aasta tulu * 100

Tulemi kasv / - kahanemine = (aasta tulem - eelneva aasta tulem) / eelneva aasta tulem * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Personal

2018. aastal arvestati Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfond juhatuse liikmele töötasu kokku 24 000 eurot. Sihtasutuse Eesti-Hollandi

Heategevusfond nõukogu liikmetele 2018. aastal töötasu ei arvestatud ja väljamakseid ei tehtud.

Sihtasutuses Eesti-Hollandi Heategevusfond oli majandusaasta keskmine töötajate arv 5.

2018. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 128 408 eurot, kasvades aastaga 8 %.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2019. aastal on Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfond põhitähelepanu suunatud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud Eesti

Toidupanga projekti elluviimisele ja EL toiduabi projekti edukale läbiviimisele ning samuti jätkub ka tihe koostöö Sotsiaalministeeriumiga EL

toiduabi projekti Eesti oludele vastava parema kohaldamise osas. Kuna HMN tegevus lõpeb 2019. aastaga, siis 2019. aasta HMN projekt jääb

viimaseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 226 808 217 954  

Nõuded ja ettemaksed 6 402 12 570 2

Kokku käibevarad 233 210 230 524  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 791 1 948 2

Materiaalsed põhivarad 118 037 86 903 3

Kokku põhivarad 118 828 88 851  

Kokku varad 352 038 319 375  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 41 952 31 450 4

Eraldised 13 300 13 300  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 5 000 130 7

Kokku lühiajalised kohustised 60 252 44 880  

Kokku kohustised 60 252 44 880  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 274 495 192 960  

Aruandeaasta tulem 17 291 81 535  

Kokku netovara 291 786 274 495  

Kokku kohustised ja netovara 352 038 319 375  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 394 678 385 362 8

Tulu ettevõtlusest 15 876 20 450  

Muud tulud 22 987 11 700  

Kokku tulud 433 541 417 512  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -91 660 -48 695 9

Jagatud annetused ja toetused -130 617 -120 456 10

Mitmesugused tegevuskulud -20 532 -20 676 11

Tööjõukulud -128 408 -119 276 12

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -45 266 -26 621 3

Kokku kulud -416 483 -335 724  

Põhitegevuse tulem 17 058 81 788  

Muud finantstulud ja -kulud 233 -253  

Aruandeaasta tulem 17 291 81 535  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 17 058 81 788  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 45 266 26 621 3

Kokku korrigeerimised 45 266 26 621  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 6 012 -5 219  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -255 661 -241 373  

Laekunud intressid 16 15  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
271 163 261 119 7

Kokku rahavood põhitegevusest 83 854 122 951  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-76 400 -48 087 3

Antud laenude tagasimaksed 1 400 3 394  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -75 000 -44 693  

Kokku rahavood 8 854 78 258  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 217 954 139 311  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 854 78 258  

Valuutakursside muutuste mõju 0 385  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 226 808 217 954  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 192 960 192 960

Aruandeaasta tulem 81 535 81 535

31.12.2017 274 495 274 495

Aruandeaasta tulem 17 291 17 291

31.12.2018 291 786 291 786
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

finantsarvestuse standardiga, mis tugineb rahvusvahelisele finantsaruandluse standardile. Eesti Vabariigi finantsaruandluse

standardit täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Finantsaruanded on koostatud eurodes. Tulemiaruande koostamisel on järjepidevalt kasutatud tulemiaruande 1-st skeemi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ning kassas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest

kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ja kohustused võetakse arvele tehingupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga ning aastaaruande

koostamisel hinnatakse need ümber bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt. Laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse

kuludesse. Varem kuludesse kantud lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad kasutusajaga üle ühe aasta ning maksumusega üle 639 euro. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele

soetusmaksumuses ja nad on bilansis kajastatud jääkmaksumuses. Põhivarasid amortiseeritakse lineaarselt nende eeldatava

kasutusaja jooksul. Põhivara väheolulised objektid kantakse kuludesse nende soetamisel. 

Amortisatsiooninormid põhivara rühmade järgi:

-inventar 20-33%

-transpordivahendid 14-33%

-parendustööd 38-60%

Renditud pindadel tehtavad parendustööd võetakse põhivarana arvele ning amortiseeritakse kulusse kasuliku eluea jooksul. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    639 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Inventar kuni 5 aastat

Transpordivahendid kuni 7 aastat

Parendustööd kuni 3 aastat

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul

loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Vastavalt sellele põhimõttele klassifitseeritakse kõik rendilepingud kas kasutus- või kapitalirendiks. Rentide klassifitseerimisel on määravaks

kriteeriumiks asjaolu, kui suures ulatuses kannab renditud vara omandiga seonduvaid riske ja hüvesid rendileandja või rentnik.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõte rendib nii lao- kui ka bürooruume ning mõlemad rendilepingud on klassifitsseritud vastavalt nendele põhimõtetele kasutusrendiks.

Finantskohustised
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Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud

lühiajaliste kohustustena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Ettevõte kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui:

(a) ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus;

(b) kohustuse realiseerumine on tõenäoline; ja

(c) kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud

sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest, s.o. kajastatakse tuluna siis, kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks annetuse/toetusega

kaasnevad tingimused on täidetud;

(c) annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutusepõhikapitali, ei kajastata tuluna

tulemiaruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll

mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (näiteks riigieelarvest

saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel,

mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks. Teatud annetused ja toetused võivad oma olemuselt olla sarnased sissemaksetele

mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali (osa- või sihtkapitali), isegi juhul, kui neid ei ole juriidiliselt vastavalt vormistatud.

Selliseid annetusi ja toetusi iseloomustab sageli asjaolu, et nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud (st neid ei saa kulutada,

kuigi enamasti võib investeerida). Samuti loetakse mitterahalisteks sissemakseteks mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali

vastavatele isikutele tasuta üle antud varasid, mis moodustavad olulise osa isiku põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikust varast.

Selliseid annetusi ja toetusi ei kajastata tuluna tulemiaruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Sõlmitud koostöölepingute alusel saadud toiduainete üle peetakse bilansivälist koguselist arvestust.

Korjandusest saadud vara (toiduained, esmaabitarbed vms), millel on väärtus ja mille osas eksisteerivad autentsed raamatupidamise

algdokumemdid, kajastatakse tekkepõhiselt tuluna tulemiaruande kirjel Annetused ja toetused ning vara jaotamisel kuluna tulemiaruande

kirjel Jagatud annetused ja toetused. Kui autentsed raamatupidamise algdokumendid puuduvad, toimub korjandusest saadud vara

osas arvestus bilansiväliselt.                     

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja positiivne tulem kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamisega kaasnevad kulud ja negatiivne tulem kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisest saadavad tulud.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud Sihtasutusega Eesti-Hollandi Heategevusfond (edaspidi Sihtasutus) sel määral, 

et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel. 

Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) 

on seotud aruandva sihtasutusega, kui see isik: 

(a) on aruandva sihtasutuse või selle asutaja juhtkonna liige (st. isik, kellel on volitused sihtasutuse tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks 

ja kontrollimiseks otseselt või kaudselt ning kes kannab selle eest vastutust); või 

(b) omab kontrolli või olulist mõju aruandva sihtasutuse üle (näiteks läbi osaluse sihtkapitalis). 

Sihtasutus on seotud teise ettevõtte/sihtasutusega, kui kehtib üksvõi mitu järgmistest tingimustest: 

(a) ettevõte ja aruandev sihtasutus on ühise kontrolli all (st. nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle 

isiku lähedane pereliige)); 

(b) üks sihtasutus on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) poolt kontrollitav ettevõte ja teine ettevõte on selle kolmanda 

osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte; 

(c) ettevõte omab aruandva sihtasutuse üle kontrolli või olulist mõju; 

(d) ettevõte on aruandva sihtasutuse kontrolli või olulise mõju all;
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(e) ettevõtted, mille üle punktis (a) määratletud isikud (või nende lähedased pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju; 

(f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed),kes omavad kontrolli või olulist mõju aruandva sihtasutuse üle. 

Sealhulgas loetakse eelnevast tulenevalt sihtasutuses seotud osapoolteks juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähikondlasi ja

nendega seotud äriühinguid. 

Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel peab arvesse võtma suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi. 

Sihtasutusel puuduvad soodustatud isikud. 

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi

kuupäeva, 31. detsembri 2018 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, 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 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Muud nõuded 4 166 3 375 791 0

Laenunõuded 1 758 967 791 0

Viitlaekumised 2 408 2 408 0 0

Ettemaksed 3 027 3 027 0 0

Tulevaste

perioodide kulud
3 027 3 027 0 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
7 193 6 402 791 0

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Muud nõuded 13 096 11 148 1 948 0

Laenunõuded 3 070 1 122 1 948 0

Viitlaekumised 10 026 10 026 0 0

Ettemaksed 1 422 1 422 0 0

Tulevaste

perioodide kulud
1 422 1 422 0 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
14 518 12 570 1 948 0

 

 

Laenunõuded koosnevad Pärnu Diakooniakeskus MTÜ-le antud laenunõudest, mille diskontomäär on 3,036% vastavalt Swedbank AS 

poolt sama kinnisvara soetamiseks antud laenu intressimäärast laenu väljastamisel augustis 2015.a. Nimetatud laenu tagastamise 

lõpptähtaeg on 30.08.2020.a. ja laenunõue kokku moodustab 1 758 EUR. 

Pärnu Diakooniakeskus MTÜ-le väljastati augustis 2015.a. laen summas 6 000 eur ning 31.12.2018 seisuga oli laenu koos arvestatud 

intressidega tagastatud summas 4 200 eur. 

 

Viitlaekumised 31.12.2018. a. seisuga koosnevad annetustelefoni kõnede viitlaekumisest summas 688 eur, lennupiletite hüvituse 

viitlaekumisest summas 416 eur ning rendile antud kaubiku kindlustuse hüvitusest summas 713 eur ja toidukauba transpordi hüvituse eest 

esitatud arvete viitlaekumisest summas 591 eur, kõik kokku moodustab summa 2 408 eur.
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Viitlaekumised 31.12.2017. a. seisuga koosnevad annetustelefoni kõnede viitlaekumisest summas 654 EUR ning rendile antud kaubiku soetuse

ja kindlustuse hüvitusest ja toidukauba transpordi hüvituse eest esitatud arvete viitlaekumisest summas 9 372 EUR. 

 

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 31.12.2018. a. seisuga koosnevad ettemakstud liikluskindlustusest summas 2 987 eur ja ettemakstud

domeeni ja serveri kasutustasust summas 40 eur. 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 31.12.2017. a. seisuga koosnevad ettemakstud liikluskindlustusest summas 1 382 EUR ja ettemakstud

domeeni ja serveri kasutusest summas 40 EUR. 

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordi-

vahendid

Ettemaksed

31.12.2016  

Soetusmaksumus 34 066 126 823 126 823 11 113 22 800 22 800 194 802

Akumuleeritud kulum -34 066 -82 572 -82 572 -7 728 0 0 -124 366

Jääkmaksumus 0 44 251 44 251 3 385 22 800 22 800 70 436

  

Ostud ja parendused 0 64 650 64 650 1 238 0 0 65 888

Amortisatsioonikulu 0 -17 664 -17 664 -1 880 0 0 -19 544

Ümberliigitamised 0 14 908 14 908 3 960 -22 800 -22 800 -3 932

Ümberliigitamised

ettemaksetest
0 0 0 0 -22 800 -22 800 -22 800

Muud ümberliigitamised 0 14 908 14 908 3 960 0 0 18 868

Muud muutused 0 -21 985 -21 985 -3 960 0 0 -25 945

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 0 169 488 169 488 8 390 0 0 177 878

Akumuleeritud kulum 0 -85 328 -85 328 -5 647 0 0 -90 975

Jääkmaksumus 0 84 160 84 160 2 743 0 0 86 903

  

Ostud ja parendused 0 67 280 67 280 9 120 0 0 76 400

Amortisatsioonikulu 0 -18 175 -18 175 -2 391 0 0 -20 566

Muud muutused 0 -24 700 -24 700 0 0 0 -24 700

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 0 212 068 212 068 17 510 0 0 229 578

Akumuleeritud kulum 0 -103 503 -103 503 -8 038 0 0 -111 541

Jääkmaksumus 0 108 565 108 565 9 472 0 0 118 037

 

 

2018. a. soetati kaks külmutusseadmega kaubikut ning kaks külmkambrit ning maha kanti liiklusõnnetusse sattunud kaubik. Kaubiku 

jääkväärtus mahakandmisel oli 23 259 eur ning kindlustushüvitus laekus summas 22 300 eur. 

2017.a. soetati neli kaubikut ning üks sülearvuti. Seoses vara tasuta kasutusse andmise lepingu lõppemisel sätestatud tingimuste täitmisega anti
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mahakantud kaubik üle MTÜ-le Pärnu Diakooniakeskus kohustusega kasutada antud kaubikut jätkuvalt toidupanga tegevuste elluviimiseks.

Lisaks kanti maha üks rendile antud kaubik seoses õnnetusjuhtumiga. Põhivara registrist kanti lisaks maha kaks amortiseerunud arvutit ning

Merimetsa tee 1 laohoone parendustööd seoses üürilepingu lõppemisega. 

Põhivara ettemaksetest võeti põhivarana arvele kaubiku soetamiseks tehtud ettemaks summas 17 800 eur,

statsionaarse toidukogumiskonteineri ehitamiseks tehtud ettemaks summas 5 000 eur klassifitseeriti ümber kuludeks kuna konteinereid

toodeti planeeritust rohkem ja odavama omahinnaga, mistõttu konteinerite maksumus jäi allapoole põhivara arvelevõtu piiri. 

 

Põhivara soetuseks kulunud summad kajastuvad rahavoogude aruandes.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 19 134 19 134 0 0

Võlad töövõtjatele 10 424 10 424 0 0

Maksuvõlad 8 813 8 813 0 0

Muud võlad 3 581 3 581 0 0

Muud viitvõlad 3 581 3 581 0 0

Kokku võlad ja

ettemaksed
41 952 41 952 0 0

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 15 129 15 129 0 0

Võlad töövõtjatele 8 057 8 057 0 0

Maksuvõlad 8 090 8 090 0 0

Muud võlad 174 174 0 0

Muud viitvõlad 174 174 0 0

Kokku võlad ja

ettemaksed
31 450 31 450 0 0

Muud viitvõlad 31.12.2018. a. seisuga koosnevad väljamaksmata majanduskulude hüvitusest, väljamaksmata EL toiduabi jagamise toetusest

kahele partnerile ning ruumide kommunaalkuludest, mille eest arve esitatakse jaanuaris 2019.

Muud viitvõlad 31.12.2017. a. seisuga koosnevad väljamaksmata majanduskulude hüvitusest aruandvale isikule.

Analüütika võlgade kohta töövõtjatele on kajastatud Lisas 5 Võlad töövõtjatele.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Töötasude kohustis 6 631 6 165

Puhkusetasude kohustis 3 793 1 892

Kokku võlad töövõtjatele 10 424 8 057

Võlad töövõtjatele on kajastatud Lisa 4 Võlad ja ettemaksed koosseisus.
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Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2018 2017

Kasutusrendikulu 23 256 7 270

Rendile on võetud järgnevad pinnad:

1. Bürooruumid F.R.Faehlmanni 5-5, Tallinn 10125. Rendileping on sõlmitud tähtajatuna eraisikuga ning rendi hind ühes kalendrikuus on 127,85

EUR. Kasutusrendi kohustus ja kulud soetusest kajastuvad Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud ning Lisa 13 Tehingud seotud

osapooltega koosseisus.

2. Laopinnad Merimetsa tee 1, Tallinn. Rendileping on sõlmitud tähtajaliselt AS-ga Hoolekandeteenused perioodile 03.11.2011-15.02.2018. 

3. Lao- ja kontoripinnad Punane tn 48a, Tallinn. Rendileping on sõlmitud tähtajaliselt Tallinna Linnavalitsuse asutusega Tallinna Turud

ning kehtib kuni 31.12.2020. aastal.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

FEBA 0 28 000 0 -28 000 0

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda

MTÜ
0 4 450 0 -4 450 0

Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi 0 4 500 0 -4 500 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
0 36 950 0 -36 950 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Eraisik 0 25 000 0 -25 000 0

Sotsiaalministeerium 0 156 742 0 -156 612 130

Sanitex 0 5 000 0 -5 000 0

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 0 43 600 0 -43 600 0

KOV transpordikulude hüvitus 0 2 051 0 -2 051 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 232 393 0 -232 263 130

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 269 343 0 -269 213 130
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 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

FEBA 0 13 000 0 -13 000 0

Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi 0 2 000 0 -2 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
0 15 000 0 -15 000 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Eraisik 0 25 000 0 -25 000 0

Sotsiaalministeerium 130 146 463 -130 -146 463 0

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 0 73 600 0 -73 600 0

Prisma Peremarket AS 0 1 000 0 -1 000 0

R-Kiosk Eesti AS 0 5 100 0 -5 100 0

JTI Baltic UAB 0 5 000 0 0 5 000

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
130 256 163 -130 -251 163 5 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
130 271 163 -130 -266 163 5 000

Sihtotstarbeliste toetuste lühiajaline kohustis 31.12.2018.a. seisuga on 5 000 eur, pikaajaline kohustis on null.

Sihtotstarbeliste toetuste lühiajaline kohustis 31.12.2017.a. seisuga on 130 eur, pikaajaline kohustis on null.

Sihtotstarbelised toetused kajastuvad Lisa 8 Annetused ja toetused koosseisus.

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 251 163 232 263

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 15 000 36 950

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 128 515 116 149

Kokku annetused ja toetused 394 678 385 362

Nii 2018.a. kui ka 2017.a. sihtfinantseerimine tegevuskuludeks koosneb nii Eesti Toidupanga tegevuskulude sihtfinantseerimisest kui

ka Euroopa Liidu toiduabi sihtgrupile jagamise kulude sihtfinantseeringutest.

Laekumised ja tulud sihtotstarbelistest tasudest, annetustest ja toetustest on kajastatud Lisas 7.
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud 32 028 16 790

Üür ja rent 31 704 9 344

Mitmesugused bürookulud 21 459 10 494

Lähetuskulud 3 486 1 772

Koolituskulud 10 70

Muud otsesed kulud 2 973 8 725

Muud 0 1 500

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
91 660 48 695

Sihtfinantseeritud ja muude tulude arvelt finantseeritud projektide otsesed kulud koosnevad nii Eesti Toidupanga projekti kui ka EL toiduabi

jagamise otsestest kuludest. Laopindade rendisummad on kajastatud koos kommunaalkuludega.

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Eesti Toidupanga projekt 95 117 74 660

EL toiduabi projekt 35 500 45 796

Kokku jagatud annetused ja toetused 130 617 120 456

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 1 534 1 534

Mitmesugused bürookulud 1 373 1 622

Raamatupidamine,audiitorkontroll 17 625 17 520

Kokku mitmesugused tegevuskulud 20 532 20 676

Mitmesugused tegevuskulud on SA Eesti-Hollandi Heategevusfond üldjuhtimisega seotud otsesed kulud.
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 96 110 89 289

Sotsiaalmaksud 32 298 29 987

Kokku tööjõukulud 128 408 119 276

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa 2018. aastal on:

-töölepingu alusel töötavaid isikuid 4;

-juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeid 1.

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa 2017. aastal on:

-töölepingu alusel töötavaid isikuid 3;

-võlaõigusliku lepingu alusel töötavaid isikuid 1;

-juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeid 1.

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

101 101

2018 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 534

 

2017 Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

1 534

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 24 000 24 000
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Juhatuse liikme lepingust tulenevalt on ettevõttel eraldisena kajastatud lahkumishüvitus summas 13 300 eur.


