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2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ THINK Eesti on organisatsioon, kuhu kuuluvad erinevate erivajadustega inimesed üle Eesti. MTÜ THINK Eesti baasil loodud puuetega
inimeste töö- ja koolituskeskus THINK tegeleb erivajadustega inimeste koolituse ja tööhõive edendamisega üle vabariigi.
Portaalid, mida haldame: www.think.ee, www.shop.think.ee, www.edukas.invainfo.ee, www.suhtlus.invainfo.ee
Andsime välja liikmekaarte, mille alusel saavad liikmed osta soodsamalt kaupa kolmest arvutikauplusest- Ordi, Digimarket ja Flex
sülearvutikeskusest.
Projektid 2011
1. Leonardo da Vinci projekt „HearPower“ 2010-2011- Projektis osalesid Austria, Rumeenia, Sloveenia, Türgi ja Eesti organisatsioonid. Projekti
eesmärgiks oli kuulmisnõustajate jaoks materjalide tõlkimine, kahe kuulmisnõustaja koolitamine Austrias ning 14 kuulmisnõustaja koolitamine
Eestis. Projekti valiti läbi viima THINK, kuna tegemist oli koolitusasutusega, kellel olid pikaajalised kogemused kuulmispuudega inimeste
koolitamisel. Projekti maht oli 23 621 eurot, millest THINKi osa oli 5905 eurot. Praeguse seisuga on lõppmakse veel tulemata ning THINKil
käibevahendeid seetõttu napib.
2. Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Puudega inimestele haridus kättesaadavamaks“. Projekti eelarve on 81 672 eurot, kestvus 1.02.201130.09.2012. Projekti üldeesmärgiks on puuetega inimeste õppimisvõimaluste parendamine, koondades õppimisvõimaluste info ning selle info
kättessadavaks tegemine, teavitades igas maakonnas sihtgruppi piirkondlike infopäevade kaudu. Alaeesmärgiks on koguda maakondade lõikes
üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide kohta andmeid, eesmärgiga selgitada välja, millised on nendes erivajadustega inimeste
õppimisvõimalused. Teiseks alaeesmärgiks on maakondlike infopäevade korraldamine koostöös kohaliku puuetega inimeste koja ja maakonnas
tegutsevate koolidega.

3

mittetulundusühing THINK Eesti

2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

724

5 823

Nõuded ja ettemaksed

5 485

0

Kokku käibevara

6 209

5 823

Materiaalne põhivara

13 126

0

Kokku põhivara

13 126

0

19 335

5 823

Laenukohustused

9 207

0

Võlad ja ettemaksed

3 907

488

0

5 484

13 114

5 972

Laenukohustused

11 173

0

Kokku pikaajalised kohustused

11 173

0

24 287

5 972

0

-1 967

Aruandeaasta tulem

-4 952

1 818

Kokku netovara

-4 952

-149

19 335

5 823

Varad
Käibevara
Raha

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

64

80

Annetused ja toetused

36 474

52 508

Tulu ettevõtlusest

14 868

3 472

8 796

0

60 202

56 060

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-15 270

-8 864

Mitmesugused tegevuskulud

-12 336

-11 474

Tööjõukulud

-36 708

-35 555

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-832

0

-65 146

-55 893

Põhitegevuse tulem

-4 944

167

Finantstulud ja -kulud

-8

1 653

Aruandeaasta tulem

-4 952

1 820

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

64

80

Laekunud annetused ja toetused

36 474

52 508

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

14 868

3 472

8 796

0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-27 606

-20 338

Väljamaksed töötajatele

-36 708

-35 555

-8

1 653

-979

3 734

-5 099

5 554

-5 099

5 554

5 823

269

-5 099

5 554

724

5 823

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Muud põhitegevuse tulude laekumised

Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009
Aruandeaasta tulem
Muud muutused netovaras
31.12.2010
Aruandeaasta tulem
Muud muutused netovaras
31.12.2011

-1 967

-1 967

1 818

1 818

0

0

-149

-149

-4 952

-4 952

149

149

-4 952

-4 952

7

mittetulundusühing THINK Eesti

2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
THINK Eesti raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2011-31.12.2011 aasta kohta. 2011 aasta aruande koostamisel on kinni
peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud
EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest.
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on
raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes
valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on
Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka
varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi
Raha
Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:
1.kassa inventuur – üks kord aastas detsembrikuu jooksul;
2.nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
3.varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
4.panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja kohustuste inventuuri viib läbi nõuetega tegelev raamatupidaja, kes koostab ning saadab deebitoridele ja kreeditoridele
saldoteatised alates 32 eurost. Saldoteatistest jääb mittetulundusühingule koopia. Saldoteatised saadetakse enamuses e-mailiga, interneti
aadressi puudumisel faksiga või postiga.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks
nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Väikestes kogustes ja koheselt kasutusele võetavad materjalid ning kaubad kantakse kuluks nende soetamise momendil,
kusjuures algdokumendil peab olema tegevjuhi kinnitus (allkiri).
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kasutatakse FIFO meetodit
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks on vara, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta ja mille
soetusmaksumus on üle 958,67 euro ühiku kohta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest.
Põhivara arvelevõtmine toimub põhivara eest vastutava isiku poolt allkirjastatud algdokumendi alusel.
Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne tootmisomahinnaga.
Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad kaubamärgid, patendid, litsensid, kasutusõigused, tarkvara, kvoodid ja muud füüsilise
substantsita varad, mida ühing kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja kavatseb kasutada pikema perioodi
jooksul kui üks aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

958,67
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

28 473

26 455

7 844

8 730

391

370

Kokku tööjõukulud

36 708

35 555

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

36 708

35 555

3

3

31.12.2011

31.12.2010

82

73

2011

2010

8 240

0

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
mittetulundusühing THINK Eesti (registrikood: 80196810) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KÜLLIKI BODE

Juhatuse liige

30.06.2012

LEO VÕHANDU

Juhatuse liige

30.06.2012

MEELIS LUKS

Juhatuse liige

30.06.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53478422

E-posti aadress

think@think.ee

E-posti aadress

kylliki@think.ee

Veebilehe aadress

www.think.ee

