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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina (edaspidi: Perekeskus Sina ja Mina) on organisatsioon, mille missioon on kujundada hoiakuid, väärtusi ja

anda inimestele oskusi, et meie lastest kasvaksid sotsiaalselt hästi toimetulevad ja vaimselt terved lapsed. Perekeskuse eesmärk on

teadvustada tervete peresuhete olulisust ning propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid.

Perekeskus aitab kaasa peresuhete paremaks muutumisele läbi sotsiaalsete oskuste õpetamise eelkõige lapsevanematele, aga ka kõikidele

spetsialistidele, kes töötavad laste ja peredega (sh. õpetajad, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad).

Tegevusvaldkond: Ennetus- ja võrgustikutöö vähendamaks laste ja perede vaimse tervise probleeme ja sotsiaalseid toimetulekuraskusi.

Perekeskuse tegevus hõlmab nii riskigrupi peresid kui ka tavaperesid ja spetsialiste.

Perekeskuse põhikirjaline eesmärk on:

• Aidata luua tingimused, et lastest kasvaksid iseseisvad, vastutusvõimelised ja loovad ühiskonnaliikmed.

• Suurendada lastevanemate ja lastega tegelejate teadlikkust asendamaks autoritaarsed kasvatusvõtted demokraatlikega ja seeläbi aidata

kaasa vägivalla vähenemisele ühiskonnas.

• Tõsta peresuhete kvaliteeti ja ennetada laste vaimse tervise probleemide teket ning laste tänavale sattumist.

• Väärtustada lapsevanemate ja lastega töötajate rolli ja tööd.

• Aidata kaasa:

• laste vaimse tervisega seonduvate probleemide ennetamisele;

• vägivalla ja laste tänavale sattumise vähenemisele;

• tervikliku ja sotsiaalselt toimetuleva lapse kasvamisele

• tõsta lapsevanemate ja laste sotsiaalseid toimetulekuoskuseid;

• luua üle-eestiline efektiivne lapsevanemate teavitamis- ja tugisüsteem;

• tõsta laste ja peredega töötavate spetsialistide töö efektiivsust;

• muuta sotsiaalteenused elukohajärgselt kättesaadavamaks;

• toetada terveid peresuhteid väärtustavate hoiakute kujunemist ühiskonnas.

 

Perekeskus Sina ja Mina on edukalt viinud ellu mitmeid piirkondlikke ja üle-eestilisi projekte ning osalenud partnerina mitmetes

koostööprojektides.

Kogu tegevusaja jooksul on Perekeskusel olnud koostööpartnereid nii mittetulundussektoris kui ka ärisektoris – näiteks SEB Eesti Ühispank,

Swedbank, Lastekaitse Liit, Lastevanemate Liit, SA Heategu, SA Väärtustades Elu, Väike Päike, MTÜ Oma Pere, Avatud Meele Instituut.

Samuti Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Kesklinna Valitsus,

Nõmme Linnaosavalitus jt.

2012. aastal oli Perekeskuse tegevtiimis 2 töötajat, juhatuses 4 liiget ja MTÜ liikmeid oli aasta lõpu seisuga 15.

2012. aastal oli Perekeskuse Sina ja Mina koosseisuliste ja lepinguliste töötajate bruto palgakulu kokku  33 948 eur.

Tegevused aastal 2012

I valdkond: Lapsevanemate ja spetsialistide toimetulekuoskuste arendamine (koolitused ja loengud)

Tegemist on ennetustööga (koolitused, loengud, nõustamised), mille kaudu soovitakse tagada laste heaolu ja arenemisvõimalus tuginedes

perekesksele lähenemisele.

Tegevused:

Lühikirjeldus:

Eesmärk:

Sihtgrupp:

Koolitus-gruppe
Kokku

osalejaid
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1.1 Gordoni perekool

Eesmärk:

• Lapsevanemate sotsiaalsete oskuste arendamine 

suhtlemiskoolitustel, mis aitavad kaasa sotsiaalse

toimetuleku kasvule ning seeläbi perevägivalla,

koolist väljalangevuse, vaimse tervise probleemide

jms vähenemisele Eesti ühiskonnas.

 

Sihtgrupp: Kõik praegused ja tulevased 

lapsevanemad üle Eesti (eesti ja vene)

32 eesti keeles

7 vene keeles

447

79

/Kokku

526

1.2. Gordoni perekooli

jätkukoolitused

Eesmärk: Kinnistada baaskoolitusel (Gordoni

perekool) õpitavate oskuste ja teadmiste kasutamist ja

omandada lisateadmisi.

Sihtgrupp: Gordoni perekooli baaskoolituse läbinud

3 eesti,

1 vene

26

8

/Kokku 34

1.3. Õpetajate Kool

Eesmärk:  praktilisel suhtlemisoskuste koolitusel

õpetajatele ja teistele lastega töötavatele

spetsialistidele õpetada lapse arengut (sh õpioskusi)

toetavaid suhtlemisoskusi.

Sihtgrupp: õpetajad ja teised laste ja peredega

töötavad spetsialistid üle Eesti

4 eesti gruppi 48

1.4. Lühiloengud

lapsevanematele

Eesmärk: lapsevanemate ja sealhulgas venekeelse

elanikkonna teavitamine ja kaasamine

vanemahariduse teenuseid tarbima

Sihtgrupp:

• Rasedad ja väikelaste vanemad

• Eesti keelt kõnelevad praegused ja tulevased

lapsevanemad üle Eesti

 

10 loengut

26 (neist 4 TEL

raames) loengut

koolides ja

lasteaedades (eesti

ja vene)

 

1.5. Hoolekandeasutuste

(lastekodud ja- varjupaigad)

töötajate koolitused ja

teavitamine.

Gordoni Perekooli

jätkukoolitused laste

hoolekandeasutuste töötajatele.

Koolitused viidi läbi koostöös

SEB Heategevusfondiga.

Eesmärk: Aidata kaasa probleemide varajasele

märkamisele ning tõsta hoolekandeasutuste töötajate

töö efektiivsust.

Sihtgrupp: Lastekodude ja – varjupaikade töötajad

üle Eesti

1 eesti  

 

II valdkond: Perede ja lapsevanemate nõustamine

Tegevused:

Lühikirjeldus:

Eesmärk:

Sihtgrupp:

Väljundid:
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2.1. Internetipõhine e-nõustamine

Perekeskuse e-nõustamiskeskkond on

kvaliteetne (leimivaba) ja anonüümne 

nõustamiskeskkond. Murekirjadele

vastavad perekeskuse koolitajad,

pereterapeudid ja psühholoogid 48 tunni

jooksul. Kogu psühholoogiline abi ja

nõustamiskeskkond on abivajajale tasuta

Hasartmängumaksu Nõukogu rahastuse

toel (2012. a.).

Eesmärgid:

• Pakkuda pere arengust huvituvale ja

abivajavale lapsevanemale laialt

kättesaadavat tasuta infoallikat;

• Toetada perekooli läbinud

lapsevanemaid õpitu rakendamisel

tekkivate küsimuste ja tagasilöökide

korral. Läbi juhtumite analüüsi ning

täiendava lugemisvara pakkumise

õpetada ja kinnistada lapsevanemate

suhtlemisoskusi;

• Olla turvaline kogemuste vahetamise

koht lapsevanematele,

pedagoogidele ja teistele lastega

tegelevatele spetsialistidele;

• Aidata kaasa lapse arengut

soodustava ühiskonna loomisele.

Sihtgrupp: kogu Eesti täiskasvanud

elanikkond.

Perekeskuse keskkonnas kirjutati 590

eestikeelset ja

24 venekeelset murekirja, millele vastati

kokku 1100  vastuskirja

Perekool.ee keskkonnas kirjutati 83

murekirja, millele vastati 145

vastuskirja.

2.2. Individuaalnõustamine peredele

ja lapsevanematele (sh. pereteraapia)

Lisaks internetinõustamisele suunab

perekeskus abivajajaid

erialaspetsialistide juurde

individuaalnõustamisele. Vastavalt

vajadusele leiab perekeskus abivajajale

konkreetse spetsialisti, kelle poole

pöörduda konsultatsioonile. Soov

psühholoogilise abi järele on

aasta-aastalt kasvanud.

Eesmärk:

Nõustada lapsevanemaid, lapsi ja

peresid lapsekasvatuse, -arengu ja

peresuhete teemadel. Pakkuda

pereteraapiat. Julgustada

lapsevanemaid küsima nõu

spetsialistidelt.

Perekeskus täidab ka vabatahtliku rolli

teavitades abivajajaid olemasolevatest

nõustamisvõimalustest.

Sihtgrupp: pered ja lapsevanemad üle

Eesti

568 nõustamissessiooni

 

III valdkond: Avalik teavitustöö

Perekeskuse igapäevatöö ühe põhiosa moodustab avalik teavitustöö.

Tegevused:

Lühikirjeldus:

Eesmärk:

Sihtgrupp:

Väljundid:

3.1. Artiklid ja sõnavõtud

Perekeskuse spetsialistid võtavad sõna

antud valdkonna diskussioonides,

kirjutavad erinevaid artikleid,

kommentaare, annavad intervjuusid.

Eesmärk:

• Läbi teavitamistöö toetada last, laste

kasvatamist ja peresuhteid

väärtustavate hoiakute kujunemist

ühiskonnas.

• Innustada täiskasvanuid kasutama

tõhusaid kasvatusmeetodeid heade

kasvatuspraktikate näitel. Ehk läbi

avaliku diskussiooni suurendada

sotsiaalset kaasatust ja väärtustada

peresuhteid, toetada laste kasvamist

peredes ja liikuda laiemate

ühiskondlike protsesside mõjutamise

tasandile.

Sihtgrupp: kogu Eesti elanikkond

48 artiklit ja sõnavõttu meedias
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3.2. Kodulehekülg ja sotsiaalmeedia

Eesmärk:

• Teavitada lapsevanemaid ja

spetsialiste Perekeskuse Sina ja

Mina eesmärkidest ja teenustest.

• Pakkuda lastekasvatus-teemalist

infot lapsevanematele.

Sihtgrupp: lapsevanemad, lastega

töötavad spetsialistid, kogu Eesti

elanikkond

72157 külastust eestikeelsel kodulehel,

1512 külastust venekeelsel kodulehel,

3.3. Sina ja Mina uudiskiri

Uudiskirja hakkas perekeskus välja

andma alates 2012. aastast. 1. uudiskiri

ilmus  kevad 2012

Eesmärk:

• Teavitada laiemat hulka

lapsevanemaid lapse – ja pere

arenguga kaasnevatest aspektidest

• Anda lapsevanematele ülevaade ja

juhised toimivatest kasvatusviisidest.

3 eesti keelset uudiskirja, millest 1 tõlgiti

ka vene keelde.

Uudiskirja oli loetud 2012. a. lõpu

seisuga 1229 korda.

3.4.  e-koolitus lapsevanematele

2012. a. andis perekeskus välja 1.

e-koolituse lapsevanematele. 1. koolitus

on teemal: Naine ja mees – paarist

pereks. Koolitajaks: Kiira Järv

Eesmärk:

• Võimaldada ka neile vanematele, kes

ei saa osaleda lapsevanemate

koolitustel, tutvuda teemadega

interneti vahendusel

• Tutvustada vanemaharidust

2012. a. lõpu seisuga oli detsembri

jooksul e-koolitust vaadatud 199 korda.

 

IV valdkond: Organisatsiooni arendamine ja tegevuse jätkusuutlikkus

Eesmärk:

• Vanemlust toetavad spetsialistid on oma ala professionaalid ja nende kompetentsitasemed on hinnatud.

 

4.1. Gordoni perekooli koolitajate vaatlemine ja sertifitseerimine

2011. aastal töötati välja koolitajate sertifitseerimissüsteem, mis kategoriseerib koolitajad nende hariduse ja erialase kogemuse põhjal.

Koolitajate sertifitseerimine on osa organisatsiooni sisemisest kvaliteediseirest, eesmärgiga tõsta olemasoleva võrgustiku kvaliteeti ning muuta

läbipaistvamaks sihtgrupile sobivaima koolitaja määramise süsteem. Lisaks eelnevale annab sertifitseerimine informatsiooni iga-aastase

täiendõppe planeerimiseks, samuti võimaldab see protsess eristada kõrgeima tasemega koolitajad – superviisorid, kelle tuge saavad

süsteemsemalt ära kasutada teised võrgustiku liikmed.

Aastal 2012 määras perekeskus loodud hindamiskriteeriumite alusel koolitajatele sobiva kutsetaseme ning väljastas sellekohase sertifikaadi 34

koolitajale. Kutsetaseme sertifikaadi saamiseks täitsid koolitajad olemasoleva veebiküsimustiku, mille alusel tegi kutsetaseme hindamiskomisjon

otsuse kutsetaseme osas.

Samuti viidi läbi koolitajate vaatluseid, et hinnata nende toimetulekut gruppide juhendamisel ja Gordoni perekooli programmist ning eesmärkidest

kinnipidamist. Vaatluste tulemusi arvestati koolitajale kutsetaseme määramisel.

4.2. Koolitajate ja nõustajate kompetentsi tõstmine

Märtsis 2012. a. viidi läbi ühepäevane täiendkoolitus Perekeskuse Sina ja Mina koolitajatele. Koolituse viis läbi Norra pedagoog /lapsevanemate

koolitaja Godi Keller ja sellel osales 13 perekeskuse koolitajat.

Aprillis toimus e-nõustajate supervisioon, mille teemadena arutleti tagasiside kogumise võimaluste ja vastuskirjade ühtse raamistiku üle. Kokku

osales supervisioonil 6 e-nõustajat.

4.3. Gordoni perekooli aluseks olevate töövihikute täiustamine

2012. a. viidi Gordoni perekooli töövihikute sisu kooskõlasse Gordon Training Internationali poolt materjali tehtud uuendustega ja kaasajastati

vastavalt eestipäraste näidetega. Uuendusvajaduste kaardistamiseks koguti tagasisidet kõigilt koolitajatelt. Samuti uuendati töövihiku kujundust

ja muudeti see kasutajasõbralikumaks. 2012. a. trükiti 200 uuendatud koolitusmaterjali.

V valdkond: Koostööprojektid:

Eesmärgid:

• Lapse ja pere toimetulekut toetavate uute ideede ning projektide algatamine ja toimivate näidete põhjal teenusemudelite väljatöötamine ning

käivitamine.
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• Erinevate tugiprojektide kirjutamine, ennetustöö ja riskigruppide kaasa haaramiseks koostööpartnerite leidmine jne.

 

5.1.  Koostöö Eesti Ämmaemandate ühinguga

Alates 2012 aastast teeb perekeskus koostööd Ämmaemandate ühingu poolt hallatava portaaliga perekool.ee, võttes vastata perekeskuse

spetsialistide valdkonda kuuluvad murekirjad.

Lisaks nimetatud koostööle, viis perekeskus sünnitusmajade juures asuvates perekoolides läbi lapsevanematele mõeldud lühiloenguid/koolitusi

lapsekasvatust, peresuhteid ja lapse arengut puudutavatel teemadel. 2012. aastal toimus erinevates perekoolides kokku 10 lühiloengut

rasedatele ja väikelaste vanematele.

5.2. Koostöö Heateo SA-ga

SA Heategu ühe oma tegevusena kaardistab ja hindab erinevaid sotsiaalvaldkonna organisatsioone, et edendada sotsiaalset ettevõtlust. 2012

aastal osales perekeskus SA Heateo projektis, mille raames kaardistati uuringufirmaga Praxis perekeskuse ühiskondliku mõju mõõtmise

mõõdikud. Ühtlasi osales Perekeskus ka SA Heategu poolt korraldatud portfellorganisatsiooni juhtide arenguprogrammis.

5.3. Koostöö EV Sotsiaalministeeriumiga

Perekeskus Sina ja Mina teeb koostööd Sotsiaalministeeriumiga erinevate arengukavade ja tegevuste raames. 2012. a. osales perekeskus

Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud Laste ja perede arengukava elluviimisel ja oli oma ala eksperdina kaasatud erinevatesse töörühmadesse.

Detsembris 2012. a. aitas perekeskus korraldada ministeeriumi poolt algatatud vanemahariduse ümarlauda, kus kogunevad enamus Eestis laste

ja perede valdkonnas tegutsevatest organisatsioonidest.

5.3. Õiguskantsleri büroo Laste õiguste osakonnaga

Perekeskuse spetsialistid olid kaasatud Õiguskantsleri büroo poolt esmakordselt Eestis korraldatud Laste õiguste ja vanemluse monitooringu

läbiviimisesse. Monitooringu tulemused said lõplikult valmis  juunis 2012.

Samuti tehakse koostööd füüsilise karistamise keelustamisega seonduvalt lapsevanematele teavitustöö tegemisel.

5.4. Koostöö omavalitsustega

Perekeskus on toetanud kohalike omavalitsuste tasandil mitmeid erinevaid omaalgatusi lapsevanemate tugiprojektide kirjutamisel, teostamisel ja

vabatahtlikuna osalenud projektide konsultandina. Samuti aidanud soodustada võrgustikutööd spetsialistide suunamise kaudu piirkonda.

2012. a. koostöö omavalitsuste spetsialistidega jätkus. Teenuseid pakuti koostöös KOV spetsialistidega nii Ida-Virumaa , Lääne-Virumaa, kui ka

teiste maakondade omavalitsustes.

5.6. Koostöö Terve Eesti SA-ga

Alates 2011. aastast pakub perekeskus lühiloenguid lapse vaimse tervise ja peresuhete teemadel ka koostöös Terve Eesti SA poolt pakutavate

lapse seksuaalse tervise teemaliste loengutega. Koostööd jätkati 2012. aastal. Lisaks viidi üheskoos läbi seminar lasteasutuste töötajatele

tutvustamaks mõlema organisatsiooni poolt pakutavaid lühiloenguid. Seminaril osales ligi 30 lasteaia ja kooli töötajat Harjumaalt.

5.7. Koostöö Avatud Meele Instituudiga

Koostöös pakuti 2012. aastal lühiloenguid ja koolitusi lapsevanematele koolides ja lasteaedades üle Eesti. Lisaks otsiti ka koostöös võimalusi

Gordoni Õpetajate Kooli programmi jätkusuutlikuks pakkumiseks Eestis.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 40 223 33 642 2

Nõuded ja ettemaksed 2 005 2 149 3

Kokku käibevara 42 228 35 791  

Kokku varad 42 228 35 791  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 9 795 11 061 5

Kokku lühiajalised kohustused 9 795 11 061  

Kokku kohustused 9 795 11 061  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 24 730 36 481  

Aruandeaasta tulem 7 703 -11 751  

Kokku netovara 32 433 24 730  

Kokku kohustused ja netovara 42 228 35 791  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 51 162 78 656 6

Tulu ettevõtlusest 59 243 56 530 7

Kokku tulud 110 405 135 186  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -59 647 -74 408  

Mitmesugused tegevuskulud -9 137 -25 584  

Tööjõukulud -33 948 -47 332 8

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -78  

Kokku kulud -102 732 -147 402  

Põhitegevuse tulem 7 673 -12 216  

Finantstulud ja -kulud 30 465  

Aruandeaasta tulem 7 703 -11 751  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 7 673 -12 216  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 78  

Kokku korrigeerimised 0 78  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 145 6 849  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 267 -5 617  

Laekunud intressid 30 33  

Kokku rahavood põhitegevusest 6 581 -10 873  

 

Kokku rahavood 6 581 -10 873  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 33 642 44 083 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 581 -10 873  

Valuutakursside muutuste mõju 0 432  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 40 223 33 642 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 36 481 36 481

Aruandeaasta tulem -11 751 -11 751

31.12.2011 24 730 24 730

Aruandeaasta tulem 7 703 7 703

31.12.2012 32 433 32 433
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes  kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 

maksumusega alates 600 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kajastatakse 

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse 

kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.   

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga 

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid 

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse 

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse 

vara amortiseerimine. 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse 

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi 

amortisatsiooninormid. 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui 

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. 

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem 

tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. 

 

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses 

perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil
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kuluna. 

 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

  

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.

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.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. 

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Sularaha kassas 833 263

Arvelduskontod 39 390 33 379

Kokku raha 40 223 33 642
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 1 691 1 691   
Ettemaksed 314 314   
Kokku nõuded ja ettemaksed 2 005 2 005   
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 1 835 1 835   
Ettemaksed 314 314   
Kokku nõuded ja ettemaksed 2 149 2 149   

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 1 064 927

Sotsiaalmaks 1 946 1 726

Kohustuslik kogumispension 118 96

Töötuskindlustusmaksed 209 220

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 337 2 969
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 3 929 3 929   
Võlad töövõtjatele 2 484 2 484   
Maksuvõlad 3 337 3 337   
Saadud ettemaksed 45 45   
Kokku võlad ja

ettemaksed
9 795 9 795   

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 5 484 5 484   
Võlad töövõtjatele 2 608 2 608   
Maksuvõlad 2 969 2 969   
Kokku võlad ja

ettemaksed
11 061 11 061   

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 50 000 74 868

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 1 162 3 788

Kokku annetused ja toetused 51 162 78 656

sh eraldis riigieelarvest 50 000 57 257

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2012 2011

Põhitegevuse tulud 59 243 56 530

Kokku tulu ettevõtlusest 59 243 56 530
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 25 269 35 221

Sotsiaalmaksud 8 679 12 111

Kokku tööjõukulud 33 948 47 332

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
28 479 33 995

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 4 4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

0 876 0 0

2012 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

14 511 1 930

 

2011 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

1 134 165

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 11 330 10 104



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2013

Perekoolitusühing Sina ja Mina (registrikood: 80208192) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MONIKA SOOSAAR Juhatuse liige 13.05.2013

KADRI JÄRV-MÄNDOJA Juhatuse liige 13.05.2013

LY KASVANDIK Juhatuse liige 20.05.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6816570

Mobiiltelefon +372 5020893

E-posti aadress perekeskus@sinamina.ee

E-posti aadress ly.kasvandik@sinamina.ee


