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Tegevusaruanne

Mittetulundusühing on loodud 28. oktoobril 2010. Ühingu eesmärk 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. 2019. aastal oli ühingu juhatuses kaks liiget.

 

Ühing toimetab veebiportaali Feministeerium ja korraldab ühingu eesmärkidega seotud töötube ja muid üritusi. Ühingu 2019. aasta

esmane eesmärk oli veebiportaali Feministeerium haldamine ja toimetamine, ja selle kaudu avalikkuse teadlikkuse parandamine

mitmekülgsest ebavõrdsusest ning Tallinnasse feministliku kogukonnaruumi loomine. Ühingu tegevuste juures löövad kaasa juhatuse

liikmed Aet Kuusik, kes on toimetaja rollis ja Nele Laos, kes on projektikoordinaatori rollis, samuti soolise võrdõiguslikkuse ekspert

Kadi Viik ja venekeelse portaali toimetaja Jana Tšerkašina. 

 

2019. aastal tehti koostööd teiste valdkondlike organisatsioonidega, nagu Eesti Inimõiguste Keskus ja võrdse kohtlemise võrgustik,

Vabaühenduste Liit, ENUT, MTÜ Naiste Laine, MTÜ Vaba Vorm ja IDA raadio. Ühingu eesmärke viidi 2019. aastal ellu nelja projekti

kaudu, mida rahastati annetuste ja edukalt läbitud projektikonkursside kaudu. Suure osa ühingu tööst moodustab vabatahtlik panus.

 

2019. aastal kogusime püsi- ja ühekordsete annetajate abil kokku 14 252 eurot, sh lavastuse "Workshop" tegijate annetatud Eesti

Teatriliidu etenduskunstide ühisauhinna preemia summas 2000 eurot. Hooandja abil  Tallinna feministliku foorumi jaoks kogutud 2702

eurot kajastub projektitoetuste real.

 

2019. aasta projektid MTÜs Oma Tuba

 

“Soolise võrdõiguslikkuse kommunikatsiooni- ja kogukonnaprojekt “Oma ruum” “, mida veeti Hasartmängumaksu Nõukogult

taotletud rahaga. Projekti eesmärk on tagada veebiväljaande Feministeeriumi jätkusuutlikkus ja kvaliteet järjepideva

kommunikatsioonitöö kaudu ning tugevdada ja aktiveerida Eesti soolise võrdõiguslikkuse teemast hoolivat kogukonda. Projekti

kaudne eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist süstemaatilise ja järjepideva huvikaitsetegevuse

kaudu. Peamised tegevused on artiklite avaldamine veebiajakirjas, aktiivne sotsiaalmeedia kontode pidamine ning feministliku

kogukonnaruumi avamine, kus asub raamatukogu ja kus korraldatakse üritusi.

 

2019. aasta aprillis lõppes eelneval aastal alanud projekt “Improving the quality and increasing the amount of Russian-language

media content that is created by and targeting minority and underrepresented groups in Estonia”. Projekti eesmärgiks oli

parandada Feministeeriumi venekeelse lehe sisu kvaliteeti ning ühtlustada eesti- ja venekeelse elanikkonna teadmisi

inimõigustest, võrdsest kohtlemisest, naiste ja vähemusgruppide õigustest. Projekti põhirahastaja oli Põhjamaade Ministrite

Nõukogu.

 

2019. aastal korraldasime esimese Tallinna feministlik foorumi (TALFF). TALFF on naiste ja vähemuste õiguste teemadest hoolivale

kogukonnale suunatud ühepäevane üritus, mis tõi 2. novembril Tallinnasse kokku ligi sada osalejat Eestist ja naaberriikidest.

Foorumi kava koosnes harivatest loengutest ja praktilistest töötubadest, mille eesmärk oli inspireerida osalejaid uusi algatusi läbi

viima, looma edasiseks koostööks kontakte ning ennetada võõrandumist ja läbipõlemist. Projekti põhirahastus tuli Eesti

feministlikult kogukonnalt ühisrahastusplatvormi Hooandja abil. Foorumi koduleht https://talff.feministeerium. Järgmine foorum on

planeeritud 2021. aastasse.

 

2019. aasta detsembris algas projekt “Toetav kogukond ja huvikaitse: Oma Hääl” (“Supportive Community and Advocacy: Voice of

One’s Own"). Projekti eesmärk on suurendada haavatavate gruppide, peaasjalikult naiste, seksuaal- ja soovähemustesse kuuluvate

inimeste mõjujõudu Eestis läbi Feministeeriumi huvikaitsevõimekuse parandamise, võimestava kogukonnaprogrammi ja

kommunikatsioonitöö. Projekti pikaajaline eesmärk on saada soolise võrdõiguslikkuse ideele ja inimõigustele Eestis laiapõhjaline

ühiskondlik toetus.  Projekti partneriteks on Naiste Laine, Eesti Noorte Vaimse tervise Liikumine ja Norra ühendus Salam Norge.

Põhirahastaja on Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond.

https://talff.feministeerium.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 38 003 8 927

Nõuded ja ettemaksed 19 416 0

Kokku käibevarad 57 419 8 927

Kokku varad 57 419 8 927

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 2 173

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 23 094 1 505

Kokku lühiajalised kohustised 23 094 3 678

Kokku kohustised 23 094 3 678

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 249 2 509

Aruandeaasta tulem 29 076 2 740

Kokku netovara 34 325 5 249

Kokku kohustised ja netovara 57 419 8 927
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Annetused ja toetused 102 345 61 729

Tulu ettevõtlusest 490 0

Muud tulud 1 370

Kokku tulud 102 836 62 099

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -73 617 -59 360

Muud kulud -143 0

Kokku kulud -73 760 -59 360

Põhitegevuse tulem 29 076 2 739

Intressitulud 0 1

Aruandeaasta tulem 29 076 2 740
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 14 252 4 297

Muud põhitegevuse tulude laekumised 490 370

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -28 843 -31 046

Väljamaksed töötajatele -25 247 -28 315

Laekunud intressid 1 1

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
88 093 57 432

Muud rahavood põhitegevusest -19 670 -8 890

Kokku rahavood põhitegevusest 29 076 -6 151

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 0 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 1

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 1 200

Saadud laenude tagasimaksed 0 -1 200

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 0

Kokku rahavood 29 076 -6 150

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 927 15 077

Raha ja raha ekvivalentide muutus 29 076 -6 150

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 38 003 8 927
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 2 509 2 509

Aruandeaasta tulem 2 740 2 740

31.12.2018 5 249 5 249

Aruandeaasta tulem 29 076 29 076

31.12.2019 34 325 34 325
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti finantsaruandluse standardit. Eesti finantsaruandluse standard 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

Finantsvarasid nagu 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 kohustised on aruandepäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse aruandepäeval 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.

Finantskohustised

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

Tulud
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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 valitsev mõju 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)

 31.12.2019 31.12.2018

Kokku raha 38 003 8 927

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Muud võlad 0

Saadud ettemaksed 0

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 221 221

Maksuvõlad 1 743 1 743

Muud võlad 209 209

Muud viitvõlad 209 209

Kokku võlad ja ettemaksed 2 173 2 173
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 88 093 57 432

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 14 252 4 297

Kokku annetused ja toetused 102 345 61 729

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Tooraine ja materjal -28 841 -20 693

Tööjõukulud -44 776 -37 885

Muud 0 -782

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-73 617 -59 360

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 25 247 28 315

Sotsiaalmaksud 19 529 9 570

Kokku tööjõukulud 44 776 37 885

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
44 776 37 885

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2


