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Tegevusaruanne

Mittetulundusühing on loodud 28. oktoobril 2010.

Ühingu eesmärgiks on naiste, samuti seksuaal- ja soovähemuste ning nendega seotud inimeste nõustamine, mitmetasandiline integratsioon ja

koondamine, terviseriskide ennetamine, ühtlasi kultuuri ja teadustegevuse arendamine ning ühiskonna teavitamine.

2016. aastal muutus juhatuse liikmete koosseis. Juhatuse liikme kohalt lahkus Anna-Stina Treumund ja uueks liikmeks määrati Nele Laos.

Ühing toimetab veebiportaali Feministeerium ja korraldab loovkirjutamise töötube. Seltsi põhitegevusteks on nõustamine, integratsioon, teadus-

ja kultuuriürituste korraldamine, terviseinfo jagamine, raamatukogu töös hoidmine, teavitustöö tegemine, infovõrgustiku loomine jms.

Ühingu 2016. aasta esmane eesmärk oli veebiportaali Feministeerium haldamine ja toimetamine projektide „Veebiplatvormi Feminsteerium.ee

toimetamine kevad 2016 – suvi 2017“ ja “Projekti “Oma Hääl” kohtumine ja ühine sisuloome feministliku ajakirja FETT toimetusega“ raames.

Projektidesse on peale Oma Toa juhatuse liikmete Aet Kuusiku ja Brigitta Davidjantsi kaasatud ka soolise võrdõiguslikkuse ekspert Kadi Viik.

Tegevuseks taotleti edukalt toetust riigieelarvest eraldatud fraktsioonitoetusest ja rahandusministeeriumilt Norra toetuste 2009–2014 soolise

võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmi projekti raames.

Ühingu 2016. aasta teine eesmärk oli veebiportaali Feministeerium venekeelse alalehe loomine ja toimetamine projektide „Feministeerium läheb

venekeelseks!” ja „Venekeelse Feministeeriumi alalehe kinnistamine“ raames. Projektidesse on peale Oma Toa juhatuse liikmete Aet Kuusiku ja

Brigitta Davidjantsi kaasatud ka soolise võrdõiguslikkuse ekspert Kadi Viik. Tegevuseks taotleti edukalt toetust Hasartmängumaksu Nõukogult.

Ühingu 2016. aasta kolmas eesmärk oli korraldada veebiportaali Feminiseerium (külalis)kirjutajate kirjutamisoskuste arendamiseks

loovkirjutamise töötuba projekti „Feministeeriumi loovkirjutamise töötoad“ raames. Projekti on peale Oma Toa juhatuse liikmete Aet Kuusiku ja

Brigitta Davidjantsi kaasatud ka soolise võrdõiguslikkuse ekspert Kadi Viik ning loovkirjutamise koolituste tegija Kaisa Kase. Tegevuseks taotleti

edukalt toetust Hasartmängumaksu Nõukogult.

Ühingu 2016. aasta neljas eesmärk oli luua ja läbi viia ürituse kommunikatsiooniplaan projekti „Üritus: Soolise võrdõiguslikkuse indeksi

tutvustamine Eestis 29. juunil 2016 Tallinas“ raames. Projekti koordineeris Oma Toa juhatuse liige Aet Kuusik.

Projektide eesmärk on luua Eestis olukord, kus võrdõiguslikkust väärtustav vaatepunkt, soopõhine mõjuanalüüs ning soo- ja seksuaalvähemuste

vaatenurk on süsteemselt avalikus ruumis esil ning arendada organisatsiooni (MTÜ Oma Tuba) ja Feministeeriumi veebiportaali

(külalis)kirjutajate võimekust kommunikatsiooni valdkonnas.

Partnerorganisatsioonidena on kaasatud tõlkebüroo Pangloss ja koostööd tehakse teiste Eesti ja välismaa valdkondlike organisatsioonidega

nagu Eesti LGBT Ühing, Eesti Inimõiguste Keskus ja Norra feministlik ajakiri FETT.

Ühingu tegevus vastas põhikirjale. Tulenevalt uutest tegevustest planeerib juhatus 2017. aastal põhikirjas olevate põhitegevuse nimekirja

uuendamist.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 260 4 313

Nõuded ja ettemaksed 0 289

Kokku käibevarad 6 260 4 602

Kokku varad 6 260 4 602

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 0 3 802

Võlad ja ettemaksed 1 534 289

Kokku lühiajalised kohustised 1 534 4 091

Kokku kohustised 1 534 4 091

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 511 1 002

Aruandeaasta tulem 4 215 -491

Kokku netovara 4 726 511

Kokku kohustised ja netovara 6 260 4 602



5

mittetulundusühing Oma Tuba 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 31 726 52 280

Tulu ettevõtlusest 0 233

Muud tulud 6 299 0

Kokku tulud 38 025 52 513

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -32 267 -48 075

Jagatud annetused ja toetused 0 -50

Mitmesugused tegevuskulud -1 539 -4 879

Kokku kulud -33 806 -53 004

Põhitegevuse tulem 4 219 -491

Muud finantstulud ja -kulud -4 0

Aruandeaasta tulem 4 215 -491
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 140 85

Muud põhitegevuse tulude laekumised 6 897 233

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -50

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -17 124 -7 776

Väljamaksed töötajatele -13 575 -31 875

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
31 445 52 195

Muud rahavood põhitegevusest -2 034 -13 303

Kokku rahavood põhitegevusest 5 749 -491

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 3 802

Saadud laenude tagasimaksed -3 802 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -3 802 3 802

Kokku rahavood 1 947 3 311

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 313 1 002

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 947 3 311

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 260 4 313
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 002 1 002

Aruandeaasta tulem -491 -491

31.12.2015 511 511

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
511 511

Aruandeaasta tulem 4 215 4 215

31.12.2016 4 726 4 726
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti

Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

arvestuspõhimõtetes. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni. Ühing kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Finantsvarad

Järgmisi finantsvarasid: nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded)

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

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

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja

väljamaksete kategooriad. Nii äritegevusest, kui ka investeerimis- ja finantseerimistegevusest tekkinud laekumiste ja väljamaksete koosseisus

kajastatakse ka vastava laekumise või väljamakse summas sisalduv käibemaks.

Äritegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) kaupade või teenuste müügist laekunud raha, sh käibemaks;

b) kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha, sh käibemaks;

c) makstud palgad;

d) makstud või rahas tagastatud ettevõtte tulumaks;

e) makstud intressid.

Investeerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük, sh käibemaks;

b) kinnisvarainvesteeringute ost ja müük, sh käibemaks;

c) tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük;

d) muude finantsinvesteeringute ost ja müük;

e) teistele osapooltele antud laenud;

f) antud laenude laekumised;

g) kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük;

h) saadud intressid ja dividendid.

Finantseerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) laenude saamine;

b) saadud laenude tagasimaksmine;

c) kapitalirendi maksed, sh käibemaks;

d) aktsiate emiteerimine;

e) omaaktsiate ostmine ja müük;

f) dividendide maksmine.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult

kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes

kajastatud periooditulu ja -kuluna. Nende välisvaluutade, mida Euroopa Keskpank ei ole fikseerinud, puhul on kasutatud vastava riigi keskpanga

noteeringut euro suhtes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel

on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Finantskohustised
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Finantskohustised (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (kuni

31.12.2007 22/78, alates 01.01.2008 kuni 31.12.2014 21/79, alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt). Bilansis

ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel

dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustise summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtja dividende

maksab. 

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata

sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnev

suurim võimalik tulumaksukohustise summa on esitatud lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks

loetakse: 

a) Oma Tuba MTÜ-le olulist mõju omavad omanikud;

b) Oma Tuba MTÜ-le tütar- ja sidusettevõtjad;

c) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;

d) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;

e) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Raha 6 260 4 313

Kokku raha 6 260 4 313

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
289 289

Kokku nõuded ja

ettemaksed
289 289
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Lisa 4 Laenukohustised
(eurodes)

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Lühiajalised laenud

kokku
3 802 3 802   

Laenukohustised

kokku
3 802 3 802

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 749 749

Maksuvõlad 532 532

Muud võlad 253 253

Muud viitvõlad 253 253

Kokku võlad ja ettemaksed 1 534 1 534

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Maksuvõlad 289 289

Kokku võlad ja ettemaksed 289 289

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 31 726 52 280

Kokku annetused ja toetused 31 726 52 280

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Tulu ettevõtlusest 233

Kokku tulu ettevõtlusest 233
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Tooraine ja materjal -3 103 -3 815

Remonditööd -1 460 0

Üür ja rent 0 -78

Mitmesugused bürookulud -48 -63

Tööjõukulud -18 163 -43 311

Muud -9 493 -808

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-32 267 -48 075

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 0 867

Mitmesugused bürookulud 145 2 045

Lähetuskulud 60 135

Muud 1 334 1 832

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 539 4 879

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 13 575 32 745

Sotsiaalmaksud 4 588 11 068

Kokku tööjõukulud 18 163 43 813

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
16 963 43 311

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015
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Arvestatud tasu 12 646 16 344

Tehingud seotud osapoolte vahel sooritati turutingimustel.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

mittetulundusühing Oma Tuba (registrikood: 80317604) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AET KUUSIK Juhatuse liige 07.07.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kunstialane loometegevus 90031 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress omatuba@gmail.com


