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Tegevusaruanne
2009ndal aastal jätkus tegevus projekti Hoidkem kokku raames
Ümarlaud Hoidkem kokku (2008.aasta tegevused)
Ümarlaual oli arutluse all sihtgrupi määramine ning selle huvisid ja vajadusi puudutavad seadused ja nende tähendus igapäevaelus, võimalused
mõjutada seadusloomet.
Arutelus osalesid: avaliku võimu, kolmanda sektori, erinevate katuste alla koondunud naisteühenduste esindajad.
Ümarlaual valiti sihtgrupiks:
•

projekti taotleja liikmesorganisatsioonid ja muud naisteühendused ning nende liikmed,

•

nõrgalt riigikeelt valdavad ja etnilisse vähemusse kuuluvad naised,

•

täisikka jõudnud /jõudmas (lastekodust väljuvad) noored

•

erivajadustega naiste ühendused,

(Osavõtjaid 24)
Ümarlaua järgselt tegeles töörühm eesotsas projektijuhiga lastekodudest väljuvate noorte materiaalsete ning psühholoogiliste vajaduste
väljaselgitamisega. Informatsioni saamiseks edastati Lastekodude Liidu 32 liikmele e-mail, koostööpakkumiseks, et abistada elluastuvaid
noori nn. „kaasavara kohvritega” Tagasiside laekus 12 lastekodult. Koostöös Tallinna EENA klubiga abistati ka Lasnamäe noori.
Abivajajad jagati liikmesorganisatsioonide vahel ära.
I poolaastal külastati 3 lastekodu (asenduskodu): Haiba lastekodu, Perekodu (Viimsis), Tartu Kristliku noortekodu. Tihedam koostöö
laabus Viimsis asuva Perekoduga. Perekodu liikmetega käidi märtsis ka ühiselt teatris.
2009.aasta tegevused
Jätkus koostöö lastekodudega. Iseseisvasse ellu astujaid sai aidatud vajalike majapidamiskaupadega ja mööbliga.Kokkuleppel Viimsi
Perekoduga viidi annetatud mööbel ja muud mahukad kaubad ajutiselt nende juurde hoiule.
Vastsetele kooli lõpetajatele viidi lilli ja õnnitleti Eesti Naiste Koostööketi poolt. Projekti rahalistest vahenditest aidati abivajaid transpordiga.
Koolitused:
•

23 mail toimus seminar-treening; Positiivne mõtlemine ja motivatsioon. Seminar oli mõeldud Tartu ja Tartu ümbruse noortele s.h. ka
probleemsetele noortele. Seminari algseks teemaks oli Meeskonnatöö, väitlusoskus, läbirääkimiste kunst, isikliku imago
kujundamine. Seminari läbiviimisel oli koostööpartneriks MTÜ „Toetuspukt”, kes soovitas sellele sihtgrupile mõeldud teemat muuta.
Seminar toimus Kambjal Tartumaal. (14 osavõtjat) Kahepäevane seminar oli mõeldud Tallinna ja Tallinna ümbruskonna
noortele/elluastujatele. Kokkuhoiu kaalutlustel viidi seminar läbi kahel eraldi päeval ilma majutuseta.
31. mail oli esimese seminari päev ja teemaks oli : Väitlusoskus, läbirääkimiste kunst, isikliku imago kujundamine. Seminari ette
valmistades ja noorte huve arvestades kuulutati noortele välja omaloominguliste laulude võistlus, et sellega tähistada ka Lastekaitsepäeva.
Laulude teemaks sai„Netivabadus on vastutus”http://www.ewl.ee/ Seminari peaesinejaks oli Kalev Pihl.
12 detsembril oli teine seminari päev. Seminari teemaks : Toimetulek vähese rahaga, kokkuhoiunipid koduses majapidamises,
perekonna eelarve, eeldusel- võlg on võõra oma.Seminari peaesinejaks Kätlin Nurmsalu, võlanõustaja Nordea pangast. Seminari
korraldas MTÜ Fan Clab. (kokku 2 päeval 59 osavõtjat).

•

18. aprillil korraldas koostööketi partnerorganisatsioon Kodanikukoolitus Tallinnas kohvikus Vesivärav foorumi, mis oli projekti „Kümme
esimest” lõpuseminari. Selle projekti toetajaks oli VÜF ja partner Eesti Naiste Koostöökett. Lektorid: Reet Valing, Maret Maripuu, Ene Hion,
Ülle-Marike Papp, Külli Vollmer, Viive Rosenberg, Marina Kaljurand, Riina Kitt, Karoli Hindriks (32 osavõtjat)
Koolitused, millele projektitaotluses vahendeid taotleti, said läbi viidud sääslikumalt ning säästa sai ka majandamiskuludelt. Säästetud
vahenditega sai võimalikuks veel rida seminare, koolitusi ja ümarlaudu, mis olid mõeldud eelkõige projekti teistele sihtgruppidele:
- projekti taotleja liikmesorganisatsioonid ja kaasatud naisteühendused ning nende liikmed,
- nõrgalt riigikeelt valdavad ja etnilisse vähemusse kuuluvad naised.

•

19. detsembril 2008 toimus ümarlaud teemal “Olukorrast Georgias” Ettekande tegi sel teemal Kriisikeskus Maheda koolitaja Marika
Juuse, kes osales praktilise kriisiõppe koolitajana Georgias. (10 osavõtjat)

•

21. märtsil 2009 korraldas MTÜ Kodanikujulgus Pärnus mõttetalgud, kus osalesid ka teised liikmesorganisatsioonid. (Tallinnast 18 osavõtjat)
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•

23. märtsil korraldas Epp seminari: Tallinna naiste koostöö tugevamaks ja tegusamaks. Lektoriks Tiina Tšatšua. Seminari
kaasfinantseerijaks oli Eesti Naiste Koostöökett. (26 osavõtjat)

•

28. aprillil toimus seminar ja tutvumine Ukraina Kultuurikeskusega ja ukraina rahvus- köögiga. Teejuhiks munk Anatoli. See oli rännak
teise kultuuri, millele järgnes arutelu ühistest tegevustest tulevikus (17 osavõtjat)

•

18. mail 2009 toimus seminar muudatustest töölepinguseaduses: Pingsad töösuhted heitlikul ajal. Seminari viis läbi Hille Raud SA
Õigusteaduste büroost. (11 osavõtjat).

•

15. augustil 2009 oli Koostööketi esindajad kutsutud Moldova traditsioonilisele lõikuspeole. Tutvuti Moldova kultuuriga, traditsioonidega
ja rahvusköögiga.

•

28. oktoombril 2009 toimus vestlusring: Naised kohalike volikogude valimistel. Külaliseks võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv (16
osavõtjat)

•

21. novembril 2009 toimus väljasõidu seminar Suure-Lähtrusesse. Osalejad olid nii riigikeelt valdavaid kui ka mittevaldavaid (38 osavõtjat).
Austav nimetus „Teenäitaja” on Koostööketi poolt 2003.a. algatatud aunimetus, mis omistatakse aasta tegijale http://www.ewl.ee. Tiitli
saaja selgitatakse liikmesorganisatioonide ühisel nõupidmisel jookva aasta lõpus. Teenäitaja austamise üritus toimub uue aasta algul.
Teenäitaja 2008 oli Viive Rosenberg ja Teenäitaja 2009 Airi Värnik.Prof Airi Värnik on üks tähelepanuväärsemaid, vahedamaid,
järjekindlamaid ja tegusamaid Eesti naisi vaimse tervise ja suitsiiditeemade uurimisel ning teadvustamisel Eesti rahvale.

2009 aastal kavandati ja teostati uus koduleht http://www.ewl.ee
Kodulehe teostas TT Tarkvara OÜ
•

Koostöös Kodanikukoolitusega avaldati voldik, kuhu oli kirja pandud kokkuvõtvalt naisliikunise viimase 20 aasta arengud (500 eks.).

•

On ilmumas voldik teabega Koostööketi liikmesorganisatsioonide ja tegevuse kohta. Voldik on eesti-, inglise- ja venekeelne.

•

Aasta pere traditsioonilist avalikustamist 2009 aastal ei toimunud.

•

Koostööketi juhatuse otsusega otsustati sel aastal toetada „Aasta Isa „ üritust ja kinkida „Aasta Isale” nahkkõites Kalevipoeg. Aasta Isa
2009 on Heinz Valk

Saavutused
Projektiga Hoidkem kokku püstitatud eesmärgid täideti ja ületati. Mitu noort elluastujat sai varustuse, mis võimaldab tal sisustada oma kodu.
Mitu tegevust sai läbiviidud koos mitteeestlastega, leitud ühiseid jooni ja tehtud plaane tulevikuks.
Sihtgruppide tagasiside on olnud postiivne, eelkõige rõõm noorte silmades ja tahe midagi ära teha.
Vähemusrahvuste esinejate poolset positiivset tagasisidet näitas ilmekalt suurearvuline osavõtt väljasõiduseminarist Suure-Lähtrusse, kus
omaosalus oli märkimisväärne ning soov korraldada ka edaspidi ühiseid üritusi: seminare, koolitusi ja väljasõite.
Iga näiliselt lõpetatud tegevus on millegi uue algus. Iga algus toob uued mõtted.. Iga mõte tekitab uue mõtte.
Täiendamist vajaks seadusandlus, mis sätestab lastekodust ellusiirduvate noorte sotsiaalsed garantiid. Koostöökett jätkab selle teema analüüsi
vastavate ettepanekute tegemiseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
MTÜ Eesti Naiste Koostööketi juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt
mittetulundusühingu vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise
seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva
31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 18.06.2010 vahemikul.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.
Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande
koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval
perioodil antud hinnangust.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Naiste Koostöökett jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Raha

1 946

139 922

Nõuded ja ettemaksed

1 698

198

297

297

3 941

140 417

3 941

140 417

Võlad ja ettemaksed

1 915

5 085

Kokku lühiajalised kohustused

1 915

5 085

1 915

5 085

135 332

73 910

-133 306

61 422

2 026

135 332

3 941

140 417

Varad
Käibevara

Varud
Kokku käibevara
Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009

2008

25 952

4 000

0

199 060

25 952

203 060

-139 575

-122 220

Tööjõukulud

-19 763

-19 512

Kokku kulud

-159 338

-141 732

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Kokku tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku põhitegevuse tulem

-133 386

61 328

Finantstulud ja -kulud

80

94

Aruandeaasta tulem

-133 306

61 422
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2009

2008

-133 386

61 328

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-1 500

400

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-3 170

1 414

80

94

-137 976

63 236

-137 976

63 236

139 922

76 686

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood

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

-137 976

63 236

1 946

139 922
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2007

73 910

73 910

Aruandeaasta tulem

61 422

61 422

135 332

135 332

-133 306

-133 306

2 026

2 026

31.12.2008

Aruandeaasta tulem
31.12.2009
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i
standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 2.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning
info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud
muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha
Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.Raha ekvivalentideks peetakse lühiajalisi kõrge likviidsusega
investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk
(nt lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides, mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas
olevatesse instrumentidesse).
Nõuded ja ettemaksed
Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi
vastu hinnatakse eraldi, arvestades teada¬olevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani
ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”.
Nõuete puhul, mis ei ole isikupäraselt olulised ja mille kohta pole teavet nende väärtuse langemisest, kasutatakse ligikaudse hindamise
meetodit. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud rohkem kui 365 päeva, hinnatakse alla 50% ulatuses ning rohkem kui 730
päeva maksetähtaja ületanud nõuded hinnatakse alla 100% ulatuses.
Allahindluse summa kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kirjel või kirjel “Turustuskulu” (skeemi 2 korral).
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja
kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja
Kõiki muid nõudeid (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
lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades
sisemise intressimäära meetodit. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused
Kõiki muid nõudeid (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
lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades
sisemise intressimäära meetodit. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Maksustamine
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.
Dividendide tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodil, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja
kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.
Tulevase dividendi tulumaksu eraldist ei moodustata enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulud
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Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:
• olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale
• müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle
• tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
• tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
• tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Vara kasutada andmisest saadav tulu intresside, litsentsitasude ja dividendidena kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu
suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuse osutamise lepingutelt
Tulu pikema perioodi jooksul osutatavatest teenustest kajastatakse, lähtudes osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval ja eeldusel, et
teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulud ja kulud) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samal perioodil teenuse osutamisega kaasnevate kuludega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009
Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Kokku Nõuded ja ettemaksed

31.12.2008

1 500
198

198

1 698

198

31.12.2009

31.12.2008

1 901

1 901

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Muud võlad

3 170
14

14

1 915

5 085

2009

2008

Liikmemaksud

4 500

4 000

Hooldustasud

21 452

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

Mittesihtotstarbelised tasud

Kokku liikmetelt saadud tasud

25 952

4 000
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(kroonides)

2009

2008

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

199 060

Kokku annetused ja toetused

199 060

2008.a saadi Hasartmängu maksu Nõukogult 199060 krooni projekti "Hoidkem kokku" finantseerimiseks

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

2009
Energia

409

Kütus

409

Transpordikulud

2008

7 851

9 576

Logistikakulud

11 877

8 238

Üür ja rent

10 117

Mitmesugused bürookulud

2 828

274

Koolituskulud

106 493

104 132

Tööjõukulud

19 763

19 512

159 338

141 732

2009

2008

14 746

14 649

5 017

4 863

Kokku tööjõukulud

19 763

19 512

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

19 763

19 512

1

1

31.12.2009

31.12.2008

10

10

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(kroonides)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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Eesti Naiste Koostöökett

Asutajad ja liikmed

2009. a. majandusaasta aruanne

2009

2008

Tulud

Tulud

4 500

4 000

MTÜ Eesti Naiste Koostöökett ei ole aruandeaastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi
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Aruande digitaalallkirjad
Eesti Naiste Koostöökett (registrikood: 80192157) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARET PRISKE

Juhatuse liige Maret Priske

08.11.2010

RIINA KITT

Juhatuse liige

08.11.2010

PIRET AAVIK

Juhatuse liige

08.11.2010

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse

94991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5278870

Mobiiltelefon

+372 5011050

Mobiiltelefon

+372 5929152

E-posti aadress

maret.priske@gmail.com

