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Tegevusaruanne

 SA EPI Fondi tegevusaruanne 2019

1. Sissejuhatus

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

Sotsiaalministeerium. EPI Fondi 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.

EPI Fondi 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 EPI Fond tagada puuetega

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

organisatsioone on kuni aastani 2019 toetatud Riigikogu juurde loodud Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) poolt riigieelarvesse laekuvatest

hasartmängumaksu vahenditest projekti taotluste alusel. Selleks, et võimalikult paljud puuetega inimeste organisatsioonid saaksid täita Vabariigi

Invapoliitika üldkontseptsiooniga neile pandud rolle on EPI Fond taotlenud HMN-lt koondtaotlusena EPI Koja liikmesorganisatsioonide võrgustiku

toetamist.

1. SA EPI Fondi 2019 majandusaasta eesmärgid

Põhikirjast tulenevalt on EPI Fondi tegevuse põhieesmärgiks rahaliste vahendite kogumise ja eraldamise kaudu toetada ning soodustada

puuetega inimeste integreerumist ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse suurendamist ning nendele võrdsete võimaluste loomist hariduse, töö,

eluaseme ja muu vajaliku omandamisel. Selleks taotleb EPI Fond riiklikku toetust võimalikult paljudele tegutsevatele puuetega inimeste

organisatsioonidele ja on välja töötanud saadud toetuse kasutamise enamuse poolt tunnustatud põhimõtted. Organisatsioonide riikliku toetuse

liikumine läbi Fondi annab parema ülevaate ja nägemuse, kuidas riikliku toetust kasutatakse.

Fondi eesmärgid aastal 2019

2.1. Tagada läbi EPI Fondi eraldatud riikliku toetuse kasutamise maksimaalne läbipaistvus ja otstarbekus ning teostada EPI Fondi

lepingupartnerite lepingu täitmise kontroll.

2.2. Sotsiaalministeeriumi poolt puuetega inimeste organisatsioonidele sihtotstarbelise eraldisena jagatavate soetuste ja investeeringutoetuste

eraldamine ning kontroll.

2.3. Erasektorist finantsvahendite kaasamine puuetega inimeste valdkonna arendamiseks.

2.4. Säilitada puuetega inimeste võrgustiku rahastamise jätkamine ja mahuline suurendamine 2020-2021 .aastal, tehes selleks vajalikku

selgitustööd;

2.5. Koostöös ministeeriumiga otsida võimalusi EPI Fondi kaasamiseks erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide täitmisse ja

funktsioonide laiendamisse, valdkonna uuringu läbiviimine;

2.6. toetavate tegevustega tagada raamatupidamistarkvara juurutamine EPI Koja liikmesorganisatsioonides ja teostada Fondist eraldatud

vahendite sihtotstarbelise kasutamise kontrolli;

2.7. Leida võimalike sponsoreid, kes toetaksid EPI Koja liikmesorganisatsioonide tegevuse jätkusuutliku arengut;

2.8. anda üle Sotsiaalkindlustusametile puudega inimeste parkimiskaartide vahendamine kohalikele omavalitsustele ja aidata kaasa kaarti

kasutamisega seonduvate üldiste (riiklikul tasandil) probleemide lahendamisele.

3. EPI Fondi põhilised tegevused aastal 2019

3.1. Seotud Hasartmängumaksu laekumisest rahastatavate projektidega esitatavate projektidega:

■ Tegevustoetuse projektide vastuvõtmine, koondtabeli koostamine ja projektide komplekteerimine ning vajadusel esitamine

Sotsiaalministeeriumile (SM);

■ Sotsiaalministeeriumiga finantseerimislepingu sõlmimine;

■ Lepingute vormistamine Liitude, kodade ja teiste raha saajatega; Esitatud aruandluse kogumine, jälgimine ja rahade ülekandmine;

■ kohtadel pistelise kontrolli teostamine ja info vahendamine;

■ Koondaruandluse koostamine ja esitamine Sotsiaal- ja Rahandusministeeriumile.
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3.2. Uuringu "Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring"

• riigihanke korraldamine.

• protsessi koordineerimine

• vahekokkuvõtted

• tulemuste presenteerimine

3.4. Uuringust tulenevate järeldusete ja soovituste analüüs ning rakendamine.

3.5. Soetuste ja investeeringutoetuste haldamine,

• taotlusvooru läbiviimine,

• taotluste hindamine,

• lepingute sõlmimine,

• aruandluse koondamine,

• kontroll ning koondaruande esitamine Sotsiaalministeeriumile.

3.8. Puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku ja Sotsiaalministeeriumi vahelise strateegilise partnerlus aastatel 2020-2022 välja

töötamine, vastava sisulise taotluse koostamine ning sellele järgnenud läbirääkimised.

3.7. Läbi Fondi antud toetustega seonduva info vahendamine EPIFondi kodulehel (www.epifond.ee). Kuna meie organisatsioonide võrgustik on

nii suur, on Fond ja Koja juhatus seisukohal, et valdavaks operatiivseks ja kiireks info vahetamiseks saab olla elektronpost ja veebileht.

3.8. Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide vahendamise omavalitsustele üleandmine Sotsiaalkindlustusametile aasta alguses.

 

1. Sotsiaalministeeriumilt saadud toetuse jaotamise põhimõtted, projektidele esitatavate nõuete täpsustamine ja organisatsioonidele

toetuse määramine.

Aruandeaastaks 2019 eraldati Hasartmängumaksu Nõukogu poolt EPIKoja võrgustiku toetuseks 950 000 eurot. 2019.a EPI Koja

liikmesorganisatsioonide täpsustatud rahastamispõhimõtted võeti vastu SA EPI Fondi nõukogu poolt  27.12.2018 koosolekul. Nende kohaselt

kujuneb üleriigiliselt tegutsevate organisatsioonide ja maakondade kogu toetuse suurus nelja komponendi summana:

• baas komponent, ei sõltu organisatsiooni suurusest (liitudel kogutoetusest 20 % maakondlikel kodadel 30 %);

• komponent, mis arvestab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud puuetega inimeste (sh puuetega laste vanemad)

liikmelisusel tegutsevate liikmesorganisatsioonide arvu (kogutoetusest 20 %);

• komponent, mis arvestab registrisse kantud organisatsioonide füüsiliste liikmete arvu (liitudel kogutoetusest 40 % maakondlikel kodadel 35

%);

• komponent, mis arvestab kogutulu, mis on saadud täiendavalt hasartmängumaksu laekumistest eraldatud toetusele (sponsorid, omavalitsus,

osutatud teenused, teised siseriiklikud ja rahvusvahelised fondid) (liitudel kogutoetusest 20 % maakondlikel kodadel 15%).

Organisatsioonide andmeid täpsustatakse iga aasta oktoobris 1.septembri seisuga ja arvestatakse järgmise aasta toetuste arvutamisel. Läbi EPI

Fondi 2019. aastaks eraldatud EPI Koja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku riigipoolse (HMN) toetuse vahendite kasutamine

organisatsioonide lõikes on toodud bilansi ning tulude ja kulude aruandes.

Aruande aastal jätkas EPI Fond aktiivseid läbirääkimisi sotsiaalministeeriumiga, et järgneval perioodil jätkataks ja suurendaks puuetega inimeste

võrgustiku riiklikku toetamist. Selleks koostati ja esitati strateegilise partnerluse taotlus aastateks 2020-2022

EPI Fond kasutab Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendis kehtestatud kontoplaani ja EPI Fondi raamatupidamise sise-eeskirja

ning aruandlus on viidud vastavusse Riigi raamatupidamise üldeeskirja soovitustega. Vastavalt üldeeskirjale esitab Fond raamatupidamise

saldoandmiku rahandusministeeriumi vastavasse infosüsteemi. Tulenevalt riigivaraseadusest viidi alates 01.01.2011.a riigi poolt asutatud

sihtasutuste arveldused üle Riigikassasse sh ka SA EPI Fond.

Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise kontrolliks esitasid kõik eraldatud vahenditest toetuse saajad EPI

Fondile Sotsiaalministeeriumis väljatöötatud vormikohased finantsaruanded ja aasta lõpus sisulise töö koondaruande. Ka aruande aastal tehti

kohtadel pistelist kontrolli, aidati korraldada aruandlust ja abistati raamatupidamisprogrammi Merit kasutamist.

Nõukogu kinnitas 2015.a märtsi koosolekul EPI Fondi lepingupartneritele täiendatud HMN aruande vormi mida kasutati ka aruandeaastal.

Ministeerium lubas EPI Fondil oma lepingupartnerite aruannet täiendada tegevusprogrammi koondaruandega (milleks on vana vahearuande 

lihtsustatud vorm) ja nõustus, et Meriti kasutajad Lisa 2 ei pea dokumentide lõikes lahti kirjutama vaid aruandele lisatakse Meritist kõikide 

projektide, kus kasutati EPI Fondi raha, pdf väljatrükk "Projekti detailne aruanne". Selle eeltingimuseks on, et iga tegevusprogrammis oleva 

alaprojekti kohta on Meritis tehtud projektikoht. Selleks, et mitte esitada palju pdf faile on mitmed organisatsioonid esitanud aruande lisana Merit
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programmi varukoopia st organisatsiooni kogu raamatupidamise.

EPI Fondi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja aruanded ministeeriumile ja äriregistrile üleval internetis www.epifond.ee.

EPI Fondi 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. EPI Fond 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

Seoses Covid-19 levikuga kehtestatud eriolukorra tõttu on juhatus hinnanud riske ning leidnud, et tekkinud olukord ei ohusta SA EPI Fondi

jätkusuutlikust, küll aga võib avaldada mõju tulubaasile.



6

SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 84 366 484 988 2

Nõuded ja ettemaksed 636 3 260 3

Kokku käibevarad 85 002 488 248  

Kokku varad 85 002 488 248  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 137 820 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 400 000 5

Kokku lühiajalised kohustised 2 137 400 820  

Kokku kohustised 2 137 400 820  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 66 223 66 223  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 205 10 989  

Aruandeaasta tulem -4 563 10 216  

Kokku netovara 82 865 87 428  

Kokku kohustised ja netovara 85 002 488 248  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 372 497 950 000 5

Muud tulud 0 37 938 6

Kokku tulud 1 372 497 987 938  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused -1 289 803 -912 000 7

Mitmesugused tegevuskulud -65 287 -4 455 8

Tööjõukulud -22 212 -26 293 9

Muud kulud -20 -34 974  

Kokku kulud -1 377 322 -977 722  

Põhitegevuse tulem -4 825 10 216  

Intressitulud 262 0  

Aruandeaasta tulem -4 563 10 216  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 974 634 1 350 000 5

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 31 1 112  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 0 36 825  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -1 288 313 -912 000 7

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -64 368 -70 868  

Väljamaksed töötajatele -22 212 -26 293 9

Laekunud intressid 262 0  

Muud rahavood põhitegevusest -656 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -400 622 378 776  

Kokku rahavood -400 622 378 776  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 484 988 106 212 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -400 622 378 776  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 84 366 484 988 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 66 223 10 989 77 212

Aruandeaasta tulem 0 10 216 10 216

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
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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 31.12.2019 ja aruande koostamise kuupäeva 30.04.2020 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel

perioodidel toimunud tehingutega või mõjutavad oluliselt järgmist aruandeperioodi.

Vt.ka Lisa 11

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Raha sihtkapitali kontol 66 283 66 223

Raha halduskulu kontol 15 995 416 965

Raha sponsorkontol 2 088 1 800

Kokku raha 84 366 484 988

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
636 636

Kokku nõuded ja

ettemaksed
636 636

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 468 2 468

Ostjatelt laekumata

arved
2 468 2 468

Ettemaksed 792 792

Muud makstud

ettemaksed
792 792

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 260 3 260
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 501 1 501

Maksuvõlad 636 636

Kokku võlad ja ettemaksed 2 137 2 137

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 27 27

Maksuvõlad 793 793

Kokku võlad ja ettemaksed 820 820

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 31.12.2017 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2018.aasta riigieelarve

seaduses ette nähtud

riigieelarveline

tegevustoetus

investeeringuteks ja

soetusteks

0 400 000 0 400 000

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 400 000 0 400 000

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 400 000 0 400 000

 

 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

 

 

Rahavoogude aruandes on aruandeperioodil laekunud sihtfinantseerimine summas 974 634 EUR kajastatud kirjel Laekunud annetused
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ja toetused. Laekunud summast 2 137 EUR kajastub 2018.aasta tulemiaruandes.

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2019 2018

Puuetega inimeste sõiduki parkimiskaartide

saatmise postikulu
0 36 228

Sihtotstarbeline sponsorlus 0 1 710

Kokku muud tulud 0 37 938

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

EPI Kojale ja tema liikmesorganisatsioonidele 1 289 803 912 000

Kokku jagatud annetused ja toetused 1 289 803 912 000

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

makstud summa, milleks on 1 288 313 EUR. Ülejäänud summa, 1 490 EUR on seisuga 31.12.2019 veel välja maksmata. Nimetatud

summa maksti välja 04.02.2020.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 3 970 839

Lähetuskulud 55 0

Koolituskulud 25 0

Transpordikulud 591 437

Sideteenused (telefon) ja postikulu 211 1 208

Audiitori teenus 1 350 1 229

Muud administreerimiskulud 11 032 0

Uuringud, trükised 44 394 0

Inventar ja selle tarvikud 3 659 0

Muud 0 742

Kokku mitmesugused tegevuskulud 65 287 4 455



14

SIHTASUTUS EESTI PUUETEGA INIMESTE FOND 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 16 694 19 760

Sotsiaalmaksud 5 518 6 533

Kokku tööjõukulud 22 212 26 293

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 15 600 18 300

Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord Covid-19 viiruse tõkestamise eesmärgil, mõjutab SA Eesti Puuetega Inimeste Fonid 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 2020  tuleb suure tõenäosusega kulusid kokkuhoida. Läbirääkimistel Sotsiaalministeeriumiga on

selgelt välja öeldud, et ei kärbita organisatsioonidele jagatavate toetuste mahtu. Küll aga peab SA Eesti Puuetega Inimeste Fond edasi lükkama

selleks kevadeks planeeritud taotlusvooru psüühikahäiretega inimeste organisatsioonidele. Sammuti tuleb suure tõenäosusega kasutada

reservi ning teisi rahalisi puhvreid, et tasandada hasartmängu maksu alalaekumisi.

Covid-19 mõju näeme olulise tegurina käesoleva aasta lõpuni.


