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Tegevusaruanne

 

Sissejuhatus 

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (edaspidi EPIFond) asutajaks on Vabariigi Valitsus ning asutaja õiguste teostajaks on määratud 

Sotsiaalministeerium. EPIFondi otsustusorganiks on nõukogu, kuhu aruande aastal kuulus kuus liiget. Sihtasutuse täidesaatev organ koosnes 

aruande aastal ühest liikmest – juhatajast. Juhataja juhib ja esindab sihtasutust ning vastutab sihtasutuse tegevuse eest. 

EPIFondi eesmärk on rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise kaudu toetada ja soodustada puuetega inimeste integreerimist ühiskonda, 

nende sotsiaalse aktiivsuse suurendamist ning neile võrdsete võimaluste loomist. Läbi püstitatud eesmärkide püüab EPIFond tagada puuetega 

inimeste organisatsioonide elujõulisuse ning tagada puuetega inimeste esindatuse seadusloomes ning huvikaitses. 

Käesoleval aastal toetati puuetega inimeste organisatsioone hasartmängu maksust laekuvatest eelarvelistest vahenditest, Sotsiaalministeeriumi 

ja EPIFondi vahelise strateegilise partnerluse raames. Toetuste eesmärgiks on, et võimalikult paljud puuetega inimeste organisatsioonid saaksid 

teostades puuetega inimeste huvikaitset. 

Organisatsioonide riikliku toetuse liikumine läbi EPIFondi annab parema ülevaate ja nägemuse, kuidas riikliku toetust kasutatakse. 

 

EPIFondi eesmärgid aastal 2020 olid järgmised: 

Läbi viia strateegilise partnerluse taotlusvoorud puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamiseks perioodil 2020-2022. 

Läbi selle tagada valdkonna organisatsioonide stabiilne rahastus järgneva kolme aasta jooksul. 

Arutada võrgustiku organisatsioonidega läbi olemas oleva rahastusmudeli täiendamise vajadus ja uuringust „Puuetega inimeste 

organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring“ tulnud konkreetsed muudatused. 

Kaasajastada ja täiendada puuetega inimeste organisatsioonide rahastusmudelit lähtuvalt nõukogu otsusele ning võrgustikust tulnud 

ettepanekutele. 

Tagada läbi EPIFondi eraldatud riikliku toetuse kasutamise maksimaalne läbipaistvus ja otstarbekus ning teostada EPIFondi lepingupartnerite 

lepingu täitmise kontrolli kohtadel vähemalt 5-s organisatsioonis; 

Erasektorist finantsvahendite kaasamine puuetega inimeste valdkonna arendamiseks. 

Inimeste üldise teadlikkuse tõstmine puudega inimeste käekäigust läbi avaliku meedia. 

 

EPIFondit tegevused ja COVID-19 kriisist tulenevad mõjutused EPIFondi tegevustele aastal 2020 

Seoses Covid-19 levikuga kehtestatud eriolukorra tõttu hindas juhatus riske ning leidis koostöös Sotsiaalministeeriumiga lahendusi riskide 

maandamiseks. COVID-19 kriis avaldas  mõju EPIFondi tulubaasile. 

 

Sa Eesti Puuetega Inimeste Fond on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner taotlusvooru„Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse 

ja võimestamine“ raames. 

Strateegiline partnerlus sisaldab endas kahte suunda: 

Suund 1: puudega inimeste huvikaitse. 

Suund 2: psüühikahäirega inimeste huvikaitse välja arendamine ning kogukondade võimestamine.  

 

Eesmärkide teostamiseks on Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fondile eraldatud otsustuse 19.12.2019 nr.11.6-26/0698 alusel toetus 

kogusummas 3 600 000 eurot, millest aastasse 2020 oli algselt planeeritud 1 200 000 eurot. Aru saades COVID-19 tekitatud olukorrast 

nõustusid EPIFond ja Sotsiaalministeerium vähendama 2020 aasta eelarvet, muutmata projekti kogusummat. 

2020 aastal on EPIFond saanud Sotsiaalministeeriumi poolt jaotatavast Hasartmängumaksu laekumistest kokku 1 085 450 eurot. EPIFondile 

toimus 4 kvartaalset laekumist: 

1. makse 24.01.2020  300 000 € 

2. makse 12.04.2020  300 000 € 

3. makse 12.07.2020 242 725 € 

4. makse 12.10.2020 242 725 € 

 

EPIFond rahastas 2020 aastal 50 organisatsiooni. Nende hulgas Eesti Puuetega Inimeste Koda, 31 puudespetsiifilist esindusorganisatsiooni 

ning 16 maakondlikku puuetega inimeste koda, Heaolu- ja Taastumise Kooli ning EPIFondi algatusel eraldi kogutud annetustest 

nägemispuudega lastega tegelevat Tartu Emajõe Kooli. 

Tulenevalt COVID-19 põhjustatud hasartmängumaksu alalaekumistest jäi võrreldes esialgselt lepinguga kavandatust 2020 aasta kogutoetuse 

summa väiksemaks 114 550 euro võrra. 

Alalaekumise tõttu vähendati EPIFondi halduskulusid, seoses mitmete tegevuste ära jäämisega, COVID-19 viiruse levikuga seonduvalt, kärbiti 

EPIKoja toetust psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealase tegevuse võimestamise ning 

psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimisele. Samuti jäeti ära taotlusvoorud psüühikahäiretega inimeste 

organisatsioonidele ja loobuti 2020. aasta lõpu reservi jaotamisest puuetega inimeste organisatsioonidele. Puuetega inimeste 

esindusorganisatsioonide lepingulisi tegevustoetusi võrreldes esialgselt kavandatuga ei vähendatud. 

Kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga pikendati Suund 2 elluviimise perioodi ühe aasta võrra, aastani 2023. 

Hoolimata COVID-19 põhjustatud segadusest sai EPIFond edukalt läbi viia psüühiliste erivajadustega inimestele kriisikaardi koostamise 

nõustamise teenuse taotlusvooru, mille raames toetatakse Heaolu- ja Taastumise Kooli projekti „Kriisikaart – toeks vaimse tervise kriisi ajal“ 

kogusummas 66 144 eurot. 

Rahastasime EPIKoja poolt koordineeritud tegevusi, mille eesmärgiks on luua soodsad tingimused psüühikahäiretega inimeste ja nende
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lähedasi koondava katusorganisatsiooni sünniks. Läbi viidud tegevusi hindame edukateks. 

Tulenevalt 2019 aastal läbi viidud uuringust "Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring" ja sealt

tulenevatest ettepanekutest kohandati ning täiendati puudega inimeste organisatsioonide rahastusmudelit. Rahastusmudeli muudatustele eelnes

laiapõhjaline ja mitmetasandiline kaasav arutelu. 

Samuti toimus uue elektroonilise infosüsteemi juurutamine, tegevustoetuste taotluste esitamiseks ja nende menetlemiseks. See sisaldab uut

taotlusvormi ja aruande vormi. Aruande vormi eesmärk on aidata organisatsioonidel analüüsida oma tegevusi huvikaitse fookusest lähtuvalt.

Samuti aitab see EPI Fondil näha, milline organisatsioon on erinevatel põhjustel huvikaitse tegevustes aktiivsem. 

 

Läbi EPIFondi 2020. aastaks eraldatud EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku riigipoolse toetuse vahendite kasutamine

organisatsioonide lõikes on toodud bilansi ning tulude ja kulude aruandes. 

 

EPIFondi juhatus on jätkuvalt järginud nõukogu ja EPIK juhatuse seisukohta, et me ei sekku organisatsioonide siseprobleemidesse ja osaleme

organisatsioonide palvel info andmiseks ja meie seisukohtade edastamiseks/selgitamiseks. Kontrolli funktsioon tuleneb ja piirdub

organisatsioonidega sõlmitud lepingust tuleneva kohustusega kasutada saadud rahalisi vahendeid sihipäraselt. EPIFond kontrollib

organisatsioonide poolt esitatud sisulise töö- ja finantsaruandeid ja teeb kohtadel kontrolli, kuidas on korraldatud raamatupidamine ja fondiga

sõlmitud lepingu täitmine. Raamatupidamise alase kompetentsi ja taseme tõstmiseks on võrgustikus valdavalt kasutusele võetud AS Merit

raamatupidamisprogramm. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2020.aasta on olnud väga keeruline, kuid hoolimata muutlikest tingimustest on suudetud tagada valdkonna

stabiilsus, sisse viidud pikaajalise mõjuga strateegilised muutused rahastamises, vähendatud bürokraatiat ja halduskulusid ning käivitatud

mitmed olulised protsessid psüühikahäiretega inimeste toimetuleku valdkonnas. 

 

2021 aasta prioriteetideks on valdkonna stabiilne rahastamine, taotlusvoorud psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste toetamiseks ning

arendustegevusena elektroonilise taotluste ja aruandluse süsteemile statistikamooduli loomine. See annab üldsusele parema ülevaate

valdkonna rahastamisest aastate lõikes. 

 

Peamised finantsnäitajad 

(eorodes)

 2020 2019

Tulud kokku (annetused ja

toetused)
1.085.672 1.372.497

Aruandeperioodi puhastulem 17.421 -4.563

Käibevara 101.577 85.002

Varad kokku 101.577 85.002

Kohustised kokku 1.291 2.137

Netovara kokku 100.286 82.865

Jagatud toetused -1.035.965 -1.289.803

Tööjõukulud -24.476 -22.212

Töötajate keskmine arv 1 1
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 100 941 84 366 2

Nõuded ja ettemaksed 636 636 3

Kokku käibevarad 101 577 85 002  

Kokku varad 101 577 85 002  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 291 2 137 4

Kokku lühiajalised kohustised 1 291 2 137  

Kokku kohustised 1 291 2 137  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 66 223 66 223  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 642 21 205  

Aruandeaasta tulem 17 421 -4 563  

Kokku netovara 100 286 82 865  

Kokku kohustised ja netovara 101 577 85 002  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 085 672 1 372 497 5

Kokku tulud 1 085 672 1 372 497  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -1 035 965 -1 289 803 6

Mitmesugused tegevuskulud -7 810 -65 287 7

Tööjõukulud -24 476 -22 212 8

Muud kulud 0 -20  

Kokku kulud -1 068 251 -1 377 322  

Põhitegevuse tulem 17 421 -4 825  

Intressitulud 0 262  

Aruandeaasta tulem 17 421 -4 563  



7

SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 1 085 672 974 634 5

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 0 31  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -1 035 965 -1 288 313 6

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -9 291 -64 368  

Väljamaksed töötajatele -23 841 -22 212 8

Laekunud intressid 0 262  

Muud rahavood põhitegevusest 0 -656  

Kokku rahavood põhitegevusest 16 575 -400 622  

Kokku rahavood 16 575 -400 622  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 84 366 484 988 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 16 575 -400 622  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 100 941 84 366 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 66 223 21 205 87 428

Aruandeaasta tulem 0 -4 563 -4 563

31.12.2019 66 223 16 642 82 865

Aruandeaasta tulem 0 17 421 17 421

31.12.2020 66 223 34 063 100 286
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja

rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses

ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis

sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kuna sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond (edaspidi EPI Fond) asutajaks on Vabariigi Valitsus ning asutaja õiguste teostajaks on määratud

Sotsiaalministeerium, siis on sihtasutusel kohustus järgida avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendit.

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi. Juhul, kui soetatud finantsvara

eest tasutakse koheselt rahas, loetakse selle soetusmaksumuseks makstud rahasumma nominaalväärtust.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel Riigikassa kontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik nõuded (nõuded ostjate vastu ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete hindamisel on vaadeldud

iga nõuet eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb

objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele tingimustele. Asjaoludeks, mis

viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi. 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.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kulu allahindlusest kajastatakse

tulemiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla

hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena ja/või muudes tuludes.

Ebatõenäoliselt laekuvateks arveid aruandeperioodil ei tunnistatud.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine 

 

Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile kajastatakse tegevuse sihtfinantseerimist järgmiselt: 

(1) Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui: 

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja 

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. 

 

(2) Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. 

Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel
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laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. 

 

(3) Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil laekumisel koheselt tuluna

ja ülekandmisel koheselt kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist (5.000 eurot ilma käibemaksuta). 

Avaliku sektori sisese sihtfinantseerimise korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel kokku.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond seotud osapoolteks on:

1) asutaja õiguste teostaja - Sotsiaalministeerium;

2) teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (sh Sotsiaalministeeriumi teised äriühingud ja sihtasutused);

3) juhatuse ja nõukogu liikmed;

4) eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all

olevad ettevõtted.

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

kuupäeva 31.12.2020 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel

toimunud tehingutega või mõjutavad oluliselt järgmist aruandeperioodi.

Vt.ka Lisa 10

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Raha sihtkapitali kontol 66 283 66 283

Raha halduskulu kontol 34 382 15 995

Raha sponsorkontol 276 2 088

Kokku raha 100 941 84 366

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
636 636

Kokku nõuded ja

ettemaksed
636 636

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
636 636

Kokku nõuded ja

ettemaksed
636 636
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 19 19

Maksuvõlad 1 272 1 272

Kokku võlad ja ettemaksed 1 291 1 291

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 501 1 501

Maksuvõlad 636 636

Kokku võlad ja ettemaksed 2 137 2 137

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
400 000 972 497 1 372 497 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

400 000 972 497 1 372 497 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

400 000 972 497 1 372 497 0

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 1 085 672 1 085 672 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 1 085 672 1 085 672 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 1 085 672 1 085 672 0
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Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

EPI Kojale ja tema liikmesorganisatsioonidele 1 035 965 1 289 803

Kokku jagatud annetused ja toetused 1 035 965 1 289 803

Rahavoogude aruandes on kajastatud kirjel Väljamaksed annetusteks ja toetusteks aruandeperioodi lõpu seisuga reaalselt välja

makstud summa, milleks on 1 037 455 EUR. Vahe kasumiaruande ja rahavoogude aruande summade vahel, 1 490 EUR, oli seisuga

31.12.2019 veel välja maksmata. Nimetatud summa maksti välja 04.02.2020.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Mitmesugused bürookulud 162 3 970

Lähetuskulud 0 55

Koolituskulud 50 25

Transpordikulud 161 591

Sideteenused (telefon) ja postikulu 166 211

Aurvestus- ja auditeerimisteenused 5 090 1 350

Muud administreerimiskulud 43 11 032

Info- ja PR teenused 460 44 394

Inventar ja selle tarvikud 1 678 3 659

Kokku mitmesugused tegevuskulud 7 810 65 287

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 18 400 16 694

Sotsiaalmaksud 6 076 5 518

Kokku tööjõukulud 24 476 22 212

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 17 800 15 600
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Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord Covid-19 viiruse tõkestamise eesmärgil, mõjutab SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi tegevust, kuid ei sea

ohtu organisatsiooni jätkusuutlikust. 

Covid -19 võib mõjutada SA EPIFondi tulubaasi.

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisel ja rahalised

vahendid selleks tulevad hasartmängumaksu laekumistest. Kuna eriolukorras kehtestatud piirangute tõttu on hasartmängumaksu

laekumised riigile oluliselt vähenenud, siis aastal 2021 tuleb suure tõenäosusega kulusid kokku hoida. 

Covid-19 mõju näeme olulise tegurina käesoleva aasta lõpuni.


