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Tegevusaruanne
Sissejuhatus
SA Maarja Küla on asutatud 07. aprillil 2001.a. Asutajateks Tartu Maarja Kooli õpetajad,
lapsevanemad ning Tartu Toome Rotary Klubi.

Sihtasutuse nõukogus on 8 liiget, nõukogu esimees on Jaan Kallas. Sihtasutuse juhataja
(juhatuse liige) on Ly Mikheim.
Visioon

Rõõm ja õnn on alatiseks asunud elama Maarja Külla, kus valitseb vaba vaim ja üksteisest
lugupidamine. Maarja Küla on võimalikult iseseisev majandusüksus. Maarja Külas pakutavad
teenused on arenevad, professionaalsed ja kvaliteetsed.
Missioon

Tegudega toetada intellektipuudega inimeste õigust täisväärtuslikule elule.
Tegevuse ülevaade
1. Teenused
Erihoolekandeteenuste pakkumine. SA Maarja Küla pakkus 2013.a. kogukonnas
elamise teenust 22 inimesele (12 naist ja 10 meest) ning ööpäevaringse hooldamise
teenust 15 inimesele (6 naist ja 9 meest). Maarja Küla praegused peremajad on üle
rahvastatud ning uue maja (majade) ehitamine on Arengukavasse sisse planeeritud.
Lisaks pakkusime toetatud elamise teenust 5 inimesele (1 naine ja 4 meest) ning
töötamise toetamise teenust 10 inimesele (2 naist ja 8 meest). Toetavate teenuste
arendamiseks vajame samuti juurde elamispinda nii Maarja Külas kui ka Tartus
(toetatud elamise pakkumiseks) ja tööle tuleb rakendada Kaitstud Töö Keskus
(töötamise toetamise teenuse pakkumiseks).
Vaba aja tegevustes jätkati muusikaringi ja sportlike tegevustega, juurde lisandusid
kunstiring ja tantsuring. Mainimist väärib osalemine Eesti Eriolümpialiikumises ning
sealt saadud tunnustus. Traditsionaalsed üritused – erinevate pühade, igakuiste
sünnipäevade tähistamine ning tantsuõhtute korraldamine, Maarja Küla Laulu- ja
Tantsupeo, sünnipäeva- ja suvelõpudisko ning Kuula, palun! kontsertide korraldamine
jätkusid. Külaelanike kaasamiseks erinevate ürituste korraldamisse ja läbiviimisesse
loodi Külaselts, mille töö oli aasta jooksul hästi aktiivne. Suveekskursioon viis Maarja
küla rahva Tallinnasse ja selle ümbrusesse.
Rehabilitatsiooniteenuse mitmekesistamine ja arendamine Maarja Külas
Igapäevaselt töötav rehabilitatsioonimeeskond
Maarja Küla elanikel, Räpina Aianduskooli õppuritel ja huvilistel väljastpoolt Küla on
võimalus regulaarsele rehabilitatsiooniteenusele.
Selle aasta rehabilitatsiooniteenuse maht oli (koos aastalõpus saadud lisarahaga)
kokku: 30 856,74 eurot, mis ei taganud veel võimalust regulaarseks rehabilitatsiooni
meeskonna tööks.
Sellest aastast töötas rehabilitatsioonimeeskond kindla regulaarsusega 2-3 päeval
nädalas. Regulaarselt olid 2-3x nädalas tööl eripedagoogid ja 1x nädalas füsioterapeut.
Teiste spetsialistide tööaeg varieerus
vastavalt
vajadusele, peamiselt
rehabilitatsiooniplaanide koostamine.

2013 aastal pakkusime erinevas mahus ja erinevatel aegadel teenust: 28 külaelanikule,
9 Räpina Aianduskooli õpilasele, 4 väljastpoolt Maarja Küla tulnud inimesele. Kokku
osutasime teenust aasta jooksul 41 inimesele, sh. koostasime 4 rehabilitatsiooniplaani
Räpina Aianduskooli õpilastele, 13 plaani Külaelanikele, 3 plaani väljastpoolt
tulijatele. Kokku koostasime 20 rehabilitatsiooniplaani.
Oleme tõhustanud sellest aastast tööd Räpina Aianduskooliga ja õppuritel on samuti
võimalus iganädalasele rehabilitatsiooniteenusele.
2013 aastal viisime läbi 2 projekti: rehabilitatsiooniprogrammi „Toega tööelu poole“
ja
HAMET
töövõimekuse
hindamine.
Seetõttu
võib
ütelda,
et
rehabilitatsioonimeeskond (mitte terve meeskond) töötas peaaegu igapäevaselt.
Erinevate arendusprojektidega liitumine- eesmärk leida lisarahasid, tõhustada
võrgustikutööd, arendada meeskonna professionaalsust.
Osalesime 2 suuremas arendusprojektis:
Töövõimekuse hindamine, läbi HAMET testimise piloteerimise- kestvus aprill. 2012nov.2013. Testimine toimus regulaarselt. Projektiga kaasnev kohustus oli testid läbi
viia 50 inimesele. Seisuga detsember 2013 on meil testitud 57 inimest.
Nendest: Räpina Aianduskoolist 15 inimest; Maarja Külast 28 inimest; Põlvamaa
Puuetega Inimeste Kojast 12 inimest ja 2 Töötukassa poolt saadetud klienti.
Projekti käigus läbisid 8 Maarja Küla ja Räpina Aianduskooli töötajat koolituse ja
omavad litsentsi koolituse läbiviimiseks.
Räpina Aianduskool võttis kasutusele HAMET testi, hindamaks kooli sisseastujate
võimekust, eelkutseõppe nädala raames, samuti sisendina IÕK koostamisel. Teist
korda viiakse testid läbi viimasel kursusel, toetamaks IÜP koostamist ja tulevast
tööelu planeerimist.
Läbi projekti kujunes välja hea koostöö Põlvamaa Töötukassaga. Kõikide Töötukassa
klientide osas andsime tagasisidet Töötukassale (kliendid on ka kõik hetkel sellega
nõus olnud)- esitasime nii kirjaliku kokkuvõtte, kui saime Töötukassas kokku:
kliendi/testija/juhtumikorraldajaga
meeskonnatöö.
Projekti
jooksul
toimus
regulaarsusega 1x kuus Töötukassas kokkusaamine.
Samamoodi andsime kõigi inimeste puhul, kes testi läbisid tagasisidet teistele tema
toetusvõrgustiku liikmetele (Küla töötajad/Põlvamaa PIK, pereliikmed).
Viisime läbi Maarja Külas sisekoolituse, kus selgitasime oma töötajatele ja Põlva
Töötukassa töötajatele (juhtumikorraldajad) HAMET testi olemust (mis on põhimõte,
milleks kasutatakse jms), samuti said nad proovida ülesandeid lahendada. Leppisime
ka kokku aluspõhimõtted tagasiside andmise ja edasiste koostöökohtade osas. Pärast
koosolemist on Töötukassa juhtumikorraldajate tagasiside olnud, et testide
kokkuvõtted on paremini mõistetavad ja nad oskavad neid ka iseseisvalt
tõlgendada/tööandjatele reklaamida.
Rehabilitatsiooniprogramm “Toega tööelu poole”- kestvus 01.02.2013-30.09.2013.
Programmis oli 9 osalejat: viis klienti Külast väljaspoolt, sh. Põlvamaa Puuetega
Inimeste Kojast ja neli elamikku Maarja Külast.
Rehabilitatsiooniprogrammi tulemusel, saime pakkuda suurema intensiivsusega
psühholoogide, eripedagoogi, karjäärinõustaja ja tööelu korraldaja teenuseid.
Vahemikus mai-september toimusid Maarja Külas psühholoogide ja karjäärinõustaja
grupitööd.
Programmi käigus avati 1x nädalas toimiv kohvik- töötuba Maarja Külas, kus elanikud
saavad ise õppida toiduvalmistamist, teeninduskultuuri.
3 osalejal oli võimalus osaleda nädalases tsirkuseteraapia laagris Viljandimaal.

Tegime tihedat tööd Töötukassaga- 1x kuus toimus meeskonnatöö Töötukassas.
Programmis osalejatel oli võimalus osaleda Põlva Töötukassa poolt korraldatud
Tööklubis mai-juuni. 2103
Programmis osalejatele korraldati 4 õppekäigul potensiaalsetele töökohtadele: RMK;
mööblitööstus Suwem, Põlva Talupood-kohvik, Põlva kontaktikeskus. Programmi
osalenud noortel oli võimalus osaleda: vabatahtlikul tööl nii Maarja Külas, kui
väljaspool, tööpraktikal.
Programmi tulemusel said 2 osalejat endale töökohad.
12.12. käisid karjäärinõustaja ja eripedagoog Tallinnas lõpuseminaril tutvustamas
meie rehabilitatsiooniprogrammi ja HAMET testi läbiviimise kogemusi.
Töövaldkonna 2013 aasta analüüs-hinnang
Külasisese tööjõuressursi parim ärakasutamine
Koostöös rehabilitatsiooni meeskonnaga, majavanematega, elanikega on muudetud ja
täiendatud elanike nädalaplaanid. Aluseks - eelmisel aastal arenguseminaril
vastuvõetud Maarja küla töösuund - igale elanikule leida nn “oma töökoht“: kaitstud
töö keskkonnas, Maarja Küla töökodades, avatud tööturul ehk töökoht väljaspool
Maarja Küla.
Külaelanike koolitamine erinevates töövaldkondades
Seitse elanikku osales jaanuaris-veebruaris motivatsioonikoolitusel, mida korraldas
Põlva Töötukassa.
Elanikud, kes töötasid köögiabilistena ja kohvikuteenindajatena on osalenud koolitusel
„Toiduhügieen”.
Külaelanike koolitamine tööde juhendajateks
Kaks elanikku tööle rakendatud tööharjutustel olijate juhendajatena.
Koostöö elavdamine kohalike ja kaugemalt nurga ettevõtjatega.
Osalesime erinevatel teabepäevadel, mida korraldas Põlva Töötukassa. Maarja Külal
on olnud tihe koostöö Põlva Töötukassaga, vähemal määral Tartu- ja Võru
Töötukassaga. Koostöös töötukassaga oleme jõudnud mitmete tööandjateni .
Eesmärgiks on tööandjate eelarvamuste murdmine. Tänaseks on suudetud nii
mitmegi ettevõtja maailmapilti avardada. Oleme jõudnud ise teadmisele, et puudega
inimeste avatud tööturule ettevalmistamine on pikk ja vastutusrikas ettevõtmine.
Kvaliteetse veebipoe loomine.
Aadressil www.maarjakyla.ee toimib kvaliteetne veebipood. Veebipoe kaudu oli sel
aastal 9 tellimust summas 323,90, ka mitmetele päringutele on vastatud.
Äriühingu loomine
Äriühing loomata erinevate kõhkluste pärast, vajab veel konsulteerimist.
Allhankevõrgustiku loomine
On sõlmitud pikaajalised lepingud allhanketööde läbiviimiseks firmadega. Perioodil
kevad- suvi 2013 on olnud kolm allhanget OÜ Cista.
Maarja Küla muutmine tarbimisüksusest majandusüksuseks, sealhulgas erinevate
teenuste ja toodete arendamine:
Maarja Küla töökodades valmib puuetega inimeste poolt valmistatav käsitöö. Seitsme
aastaga, kus on Maarja Külas tegutsenud erinevad töötoad, on käsitöö palju
muutunud. Esialgsetest lihtsakoelistest meenetest on välja arenenud tänapäeval
arvestatav käsitöö, mida müüakse Maarja Küla poes Lõunakeskuses, Maarja Küla
Põlva poes, Küla müügiriiulitelt, laatadel, näitustel. Viimasel ajal on lisandunud
tellimustööd. Kuna nõudlust meie käsitööle on, siis leidsime, et Maarja Küla
toodangu teema arendamisega on vaja tegeleda struktureeritumalt. Toodangu edasine
arendamine, baassortimenti väljakujundamine.

Koostöö lähimate naabrite ja Põlva maavalitsusega turismitööstuses osalemiseks
Lähimate naabrite Vastse Kuuste vallavalitsuse ja Põlva vallavalitsusega (samuti
Põlva Maavalitsusega) on arutatud Taevaskoja turismiedendamise üle, eelkõige
Maarja Küla elanike poolt meenete valmistamine. Kõne all on olnud mitmeid
meeneid, kuid sõelale on jäänud momendil Taevaskoja jalutuskepp. Jalutuskeppe
hakatakse valmistama töökodades 2014a.
Meie elanikud on valmis pakkuma giiditeenust Taevaskoja matkaradadel, oleme
pakkunud lastele ja täiskasvanutele giiditeenust „Teadmiste ja põnevusmängude retk
talvises metsas”(8 korda)
Külakeskust on aasta jooksul mitmeid kordi välja renditud.
Tööelu aitas edendada 2013 a ESF Projekt „Tahan ise minna Oma Rada, kohe päris
algusest“ 01.06.2012-30.04.2014. Eesmärgid: tööle saamist toetavad teenused,
riskirühmade tööturule integreerimine, kaitstud töö keskkonnas spetsiifiliste oskuste
arendamine. Sihtgrupp: 20 Maarja Küla elaniku, 40 inimest väljaspool küla.
Selle projekti tulemusena on leidnud tööd avatud tööturul seitseteist inimest. Osa neist
hooajalistel töödel. Üks noormees töötab Rimis, üks noormees põllumajandustalus,
üks noormees hotellis Dorpat, üks neiu vanadekodus, kaks noormeest RMK-s, üks
noormees lasteaias, neli inimest on käinud hooajatöödel Juhani Puukoolis, kuus
inimest on leidnud töö Maarja Külas, töökodades ja poodides.
2. Ehitus
Alustati Aiandusmaja projekteerimise ja ehitamisega..
Peremajadest vajavad remonti esimestena valminud majad Rootsi maja (vundament) ja
Põhjala maja elanike toad. Vahetati välja katkised aknapaketid Põhjala majas ja Eesti
majas.
3. Meediatöö
Koostöö on jätkunud päevalehtedega Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht ning
Põlvamaa ajalehega Koit ning Võrumaa Teatajaga. Artiklid Sotsiaaltöös, ajakirjas
Naised ning ülevaade tegemistest ERR saates Puutepunkt.
4. Projektid
2012/2014 – ESF meetme „Tahan ise minna Oma Rada, kohe päris algusest“
2013/2014 – European Voluntary Service’le esitatud projektide rahastamise kaudu
viibivad vabatahtlikena Maarja Külas Marcel Knorn, Alina Schmidt (Saksamaa),
Tamar Bagishvili (Gruusia).
2013/2014 – läbi Diakoonia Keskuse viibivad vabatahtlikena Mirjam Buchholz ja
Markus Burkhardt (Saksamaa)
2013 – Hasartmängumaksunõukogule taotlus „Kuni me küla veel elab“.
2013 – osaleti Eesti Töötukassa hankes tööharjutuse teenuse osutamisel ning selle läbi
sai osaleda tööpraktikal viis töötut, tugiisikuga tööl 2 töötut, vabatahtliku tööl 1 töötu.
Finantssuhtarvud

Lähteandmed (tuh.kroonides)
Käibevara
Lühiajalised kohustused
Raha

2013
2012
317 543 221 912
107985 135265
197289
82637

2011
211748
144502
58678

Kohustused
Varad
Varud
Aruandeaasta kasum
Omakapital
Finantssuhtarv
Puhas käibekapital ehk töökapital
Töökapitali suhe lühiajalistesse
kohustustesse
Lühiajalise võlgnevuse
kattekordaja
Maksevalmiduse kordaja
Võlakordaja
Likviidsuskordaja
Koguvara tulutoovustase (ROA)
Omakapitali tulutase (ROE)

266860 340 614 673422
1 728
1 663
1 995 359
364
839
9 304
7737
11289
118837 407497
2369
1 728 499 1609662 1202165
Valem
Käibevara-Lühiajalised kohustused

2013
209 558

2012
86 647

Töökapital/Lühiajalised kohustused

1,94

0,64

2,94

1,64

1,83
0,13

0,61
0,20

2,85

1,58

0,06
0,07

0,24
0,25

Käibevara / Lühiajalised
kohustused
Raha / Lühiajalised kohustused
Koguvõlgnevus / Varad
Käibevara - Varud / Lühiajalised
kohustused
Aruandeaasta kasum/ varad
Aruandeaasta kasum/ omakapital

5. Autasud, tänukirjad
SA Maarja Küla juhataja sai Räpina Aianduskooli aukirja ja teenete märgi hea koostöö
eest.
SA Maarja Küla tunnistati Põlvamaa Kodanikeühenduste nominendiks kateoorias
„Aasta parim koostööprojekt“ koostöö eest Räpina Aianduskooliga.
SA Maarja Küla tunnistati Eesti Töötukassa poolt Põlvamaa aasta koostööpartneriks
eduka koostöö eest.
SA Maarja Küla sai Käsitööliidu poolt tiitli „ Parim käsitööettevõtja 2013a”
SA Maarja Küla tunnistati Unistuste tööandjaks kolmanda sektori ettevõtete hulgas.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

Raha

197 289

82 637

2

Nõuded ja ettemaksed

110 950

131 538

3

9 304

7 737

317 543

221 912

11 247

0

3

Materiaalne põhivara

1 666 569

1 728 364

6

Kokku põhivara

1 677 816

1 728 364

1 995 359

1 950 276

0

26 362

7

Võlad ja ettemaksed

107 985

108 903

8

Kokku lühiajalised kohustused

107 985

135 265

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

158 875

205 349

Kokku pikaajalised kohustused

158 875

205 349

266 860

340 614

1 067

1 067

1 608 595

1 201 098

Varad
Käibevara

Varud
Kokku käibevara
Põhivara
Nõuded ja ettemaksed

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

10

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

118 837

407 497

1 728 499

1 609 662

1 995 359

1 950 276

8

sihtasutus "Maarja küla"

2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

Annetused ja toetused

610 339

860 434

11

Tulu ettevõtlusest

172 425

126 816

12

56 361

10 760

839 125

998 010

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-116 648

-58 087

13

Mitmesugused tegevuskulud

-185 372

-185 966

14

Tööjõukulud

-353 507

-289 465

15

-61 795

-55 235

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-1 193

-152

-718 515

-588 905

120 610

409 105

-1 781

-1 632

8

24

118 837

407 497

9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

120 610

409 105

61 795

55 235

0

-323 571

61 795

-268 336

9 341

10 243

-1 567

3 552

-73 754

21 121

-1 781

-1 632

114 644

174 053

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

0

-119 760

Laekunud intressid

8

24

Kokku rahavood investeerimistegevusest

8

-119 736

Saadud laenude tagasimaksed

0

-30 358

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-30 358

114 652

23 959

82 637

58 678

Raha ja raha ekvivalentide muutus

114 652

23 959

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

197 289

82 637

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

6

3,4,5

8,9

Rahavood investeerimistegevusest
6

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

7

2

2

10
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2011

Akumuleeritud tulem

1 067

Aruandeaasta tulem
31.12.2012

1 067

Aruandeaasta tulem
31.12.2013

1 067

1 201 098

1 202 165

407 497

407 497

1 608 595

1 609 662

118 837

118 837

1 727 432

1 728 499
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Maarja Küla 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
SA Maarja Küla kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimisja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2013 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud valuutakursside
alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on
ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud
ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
Nõuded, mille tagasimakse tähtaeg on pikem kui 12 kuud, kajastatakse pikaajalise nõudena.
Varud
Varud on algselt võetud arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest otsestest kulutustest,
mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude
soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.
Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus,
lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest
(tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, ostu- ja tootmisjuhtide palgad).
Põhitoodete tootmisprotsessi tulemusena saadud kõrvaltooted (küttepuud) on bilansis arvele võetud nende netorealiseerimismaksumuses
(kõrvaltoote netorealiseerimismaksumus on maha arvatud põhitoote soetusmaksumusest).
Varude soetusmaksumuse arvestamisel on kasutatud üldjuhul FIFO meetodit. Kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit on kasutatud
vaid müügiks ostetud kaupade arvestamisel.
Varud on hinnatud bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1917 eurot ja mille kasulik eluiga on üle
ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse
need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide
kasulikule elueale.
Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti
soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise
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alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.
Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda
eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara
või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.
Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,
mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused
lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui
asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise
hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.
Vara väärtuse vähenemine
Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis
viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on
võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast
kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara
objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus
väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis
tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis
oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1917

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse riiklikest fondidest saadavaid toetusi kui ka äriettevõtete poolt ning eraisikutelt laekuvaid summasid,
milledel on kindel finantseerimise eesmärklaekumise hetkel määratud.
Asutus on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja
kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja
kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus
kajastatakse kasumiaruandes tuluna.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse
proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Toetused ja annetused, milledel pole kindlat eesmärki kantakse tuludesse nende laekumise või kättesaadavaks muutumise momendil.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse asutajad, juhatuse ja nõukogu liikmed, nende pereliikmed.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tulemit, elimineerides
mitterahaliste tehingute mõju. Finantstulud ja kulud ning investeeringud kajastatakse aruandes otsemeetodil.
SIHTFINANTSEERIMINE
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on
tema õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on
täidetud paragrahvis 10 toodud kriteeriumid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha pangakontodel
Sularaha kassades
Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

195 397

81 572

1 892

1 065

197 289

82 637

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed
Projektinõuded
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

39 460

28 213

11 247

39 460

28 213

11 247

186

186

0

34

34

0

34

34

0

82 517

82 517

0

122 197

110 950

11 247

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

Lisa nr

Lisa nr

1 - 5 aasta jooksul

15 423

15 423

0

15 423

15 423

0

213

213

0

213

213

0

Projektinõuded

115 902

115 902

0

Kokku nõuded ja ettemaksed

131 538

131 538

Ostjatelt laekumata arved
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed

4

4

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Ostjatelt laekumata arved

39 460

15 423

Ostjate laekumata arved

28 213

15 423

Pikaajalise tähtajaga nõuded

11 247

0

39 460

15 423

Kokku nõuded ostjate vastu
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013
Ettemaks

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

0

213

342

Üksikisiku tulumaks

0

7 915

7 128

Sotsiaalmaks

0

14 813

12 857

Kohustuslik kogumispension

0

733

636

Töötuskindlustusmaksed

0

1 381

1 456

25 055

22 419

Ettemaksukonto jääk

186

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

186

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muud
masinad ja
seadmed

Lõpetamata
projektid

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2011
Soetusmaksumus

12 782

1 568 259

50 877

50 877

228 497

228 497

1 860 415

0

-161 437

-35 139

-35 139

0

0

-196 576

12 782

1 406 822

15 738

15 738

228 497

228 497

1 663 839

Ostud ja parendused

0

119 760

0

0

0

119 760

Amortisatsioonikulu

0

-49 910

-5 325

-5 325

0

0

-55 235

Ümberklassifitseerimised

228 497

0

0

-228 497

-228 497

0

Ümberklassifitseerimine
ettemaksetest

228 497

0

0

-228 497

-228 497

0

12 782

1 916 516

50 877

50 877

0

0

1 980 175

0

-211 347

-40 464

-40 464

0

0

-251 811

12 782

1 705 169

10 413

10 413

0

0

1 728 364

0

-56 471

-5 324

-5 324

0

0

-61 795

12 782

1 916 516

50 877

50 877

0

0

1 980 175

0

-267 818

-45 788

-45 788

0

0

-313 606

12 782

1 648 698

5 089

5 089

0

0

1 666 569

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 7 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

3

EUR

31.08.2013

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Decora AS

26 362

26 362

Lühiajalised laenud kokku

26 362

26 362

Laenukohustused kokku

26 362

26 362

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

9 633

9 633

Võlad töövõtjatele

30 077

30 077

9

Maksuvõlad

25 055

25 055

5

Muud võlad

1 037

1 037

962

962

41 221

41 221

107 985

107 985

Saadud ettemaksed
Projektikohustused
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

7 934

7 934

Võlad töövõtjatele

30 831

30 831

9

Maksuvõlad

22 419

22 419

5

Muud võlad

85

85

85

85

Projektikohustused

45 768

45 768

Ostjate ettemaksed

1 866

1 866

108 903

108 903

Muud viitvõlad

Kokku võlad ja
ettemaksed
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Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Töötasude kohustus

16 828

16 399

Puhkusetasude kohustus

12 611

12 859

Võlg aruandvatele isikutele

638

1 573

Kokku võlad töövõtjatele

30 077

30 831

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2011

Saadud

Tagastatud

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Toetused põhivara soetamiseks

528 920

0

-323 571

205 349

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

528 920

0

-323 571

205 349

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

528 920

0

-323 571

205 349

31.12.2012

Saadud

Tagastatud

31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Toetused põhivara soetamiseks ja omaosaluste
katteks

205 349

0

-46 474

158 875

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

205 349

0

-46 474

158 875

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

205 349

0

-46 474

158 875

Tegevuskuludeks saadakse toetusi Sotsiaalkindlustusametist ning erinevatest struktuurifondidest. Läbiviidud projektide nõuded on kajastatud
lisas 3 ja kohustused lisas 8.

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

2013

2012

532 470

365 559

0

435 424

77 869

59 451

610 339

860 434

2013

2012

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Rahaline annetus

77 869

1 065 781

Kokku annetused ja toetused

77 869

1 065 781

2013

2012

80% elanike pensionist

134 780

91 664

Muu majandustegevus

22 886

19 994

Toodetud kaupade müük

14 759

15 158

Kokku tulu ettevõtlusest

172 425

126 816

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

12 364

1 129

6 633

2 296

Elektrienergia

800

2 296

Soojusenergia

5 833

0

954

891

17 093

11 557

6 653

2 734

Lähetuskulud

912

828

Koolituskulud

5 774

4 643

Vabatahtlike toitlustuskulud

4 135

6 332

37

316

62 093

27 361

116 648

58 087

Tooraine ja materjal
Energia

Remonditööd
Transpordikulud
Mitmesugused bürookulud

Vabatahtlike kultuuriline teenindamine
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Projektide tööjõukulud kajastatakse tööjõukulude hulgas, lisa 14.
Muud kulud sisaldavad sisseostetud teenuseid summas 23 727€.
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Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

46 179

29 360

Elektrienergia

30 853

17 990

Kütus

15 326

11 370

13 657

0

Lähetuskulud

463

346

Koolituskulud

3 554

1 534

66 574

77 592

5 006

39 066

49 939

38 068

185 372

185 966

2013

2012

267 444

218 053

86 063

71 412

Kokku tööjõukulud

353 507

289 465

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

147 881

113 199

36

28

Energia

Mitmesugused bürookulud

Elanike ülalpidamisega seotud kulud
Abitootmisega seonduvad kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 15 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööjõukulude hulgas on sihtfinantseerimise projektidest makstud tasud - palk 147880€ ja sotsiaalmaksud summas 50324€.

Lisa 16 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2013

31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv

29

29

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2013

Müügid

Asutajad ja liikmed

2012
Asutajad ja liikmed

29 371

Müügid
20 207
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2013

2012

17 893

16 731

Seotud isikute võlgnevused 2013 aasta lõpul kokku 1716€.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
sihtasutus "Maarja küla" nõukogule
Oleme auditeerinud sihtasutus "Maarja küla" raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet,
omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel
kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud
lehekülgedel 8 kuni 20 on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja
viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutus "Maarja küla" finantsseisundit
seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Vilja Kübar
Vandeaudiitori number 276
Audiitorbüroo Fides OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 234
Vanemuise 21a, Tartu 51014
04.07.2014
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sihtasutus "Maarja küla" (registrikood: 90001990) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
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Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute
hoolekandeasutuste tegevus

87201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 7302630

Faks

+372 7383041

E-posti aadress

ly@maarjakyla.ee
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www.maarjakyla.ee

