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EESTI DISAINIKESKUSE TEGEVUS 2018
Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna ühendaja ja edendaja. Viime kokku ja
oleme partneriks disaineritele, ettevõtjatele, avaliku sektori esindajatele, poliitikakujundajatele ja kõigile neile, kes tahavad Eesti disaini arengule kaasa aidata.
Meie tegevuse eesmärk on suurendada disaini nähtavust ühiskonnas, tõsta disainialast
teadlikkust ning edendada disaini kasutamist strateegilise tööriistana suurte ühiskondlike
väljakutsete lahendamisel, majanduskasvu ja innovatsiooni suurendamisel ning
elukeskkonna kvaliteedi parandamisel.
Eesmärgi täitmiseks viib Eesti Disainikeskus (EDK) ellu erinevaid programme ja korraldab
täiendkoolitusi, kontaktüritusi, mõttekodasid, seminare, töötubasid jm nii disaineritele
(eelkõige disainibüroodele), ettevõtetele kui avalikule sektorile. Disaini väärtuse mõõtmiseks
teeme koostööd uuringute läbiviimisel, head disaini tõstame esile Eesti Disainiauhindadel ja
näitustel.
Eesti Disainikeskuse asutasid 2008. aasta 21. aprillil Eesti Kunstiakadeemia,
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Disainerite Liit ja Eesti Disaini Instituut.
Eesti Disainikeskuse 2018. aasta tegevuste kokkuvõte:
1. Teha disain nähtavaks ja teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat
Tegevused olid eelkõige suunatud teadlikkuse tõstmisele strateegilise disainikasutuse
olemusest ja kasudest edulugude levitamise kaudu ning disainibüroode ja keskuse koostöö
arendamisele.
Põhisündmuseks oli 2018.a. Eesti Disainiauhindade ürituse korraldamine. Eesti
Disainiauhindadega väärtustame, tunnustame ja propageerime head disaini, mis ei paku vaid
esteetilist naudingut, vaid lahendab probleeme ja muudab meid ümbritseva keskkonna
paremaks ja inimlikumaks ning seda loodustsäästvalt ja jätkusuutlikult. Septembris 2018
toimus järjekordne Eesti Disainiauhindade ürituste sari 5 päeva vältel, mille eesmärgiks oli
disainivaldkonna parimate näidete laiaulatuslik tutvustamine. Disainiauhindadega soovime
tuua avalikkuse ette disainibürood ning disainerid, kes strateegilise mõtlemise ning parimate
kutseoskustega võiksid olla professionaalsed ja usaldusväärsed partnerid nii ettevõtjatele kui
avalikule sektorile. Viru Keskuses korraldati nominentide näitus. Peaauhinnad anti välja
pidulikul galal, kus tutvustati ning tunnustati kahe aasta parimaid disaini näiteid ja
edulugusid. Lõpusündmus oli suunatud lisaks disaineritele ka laiemale avalikkusele ja
meediale, et tõsta teadlikkust heast Eesti disainist. Kajastasime parimaid töid ja disainereid
oma kommunikatsioonikanalites. Viidi läbi ka koolitusüritus ajakirjanikele.
Lisaks kirjutasime aasta vältel edulugusid ettevõtetest ja disainibüroodest, andsime välja
igakuist uudiskirja, kajastasime lugusid disainiblogis. Disainivaldkonna tutvustamiseks Eestis
jätkas ilmumist disainivaldkonna uudiseid koondav uudiskiri (2018 ilmus 11 uudiskirja,
uudiskirja tellijate arv oli 1456), pidevalt täiendati Disainikeskuse kodulehte ning Facebooki
lehekülge, kus kajastatakse jooksvalt disaini- ja loomemajanduse uudiseid.
Valmisid mõned filmiklipid erinevatel disainiteemadel, mis on leitavad
https://www.youtube.com/channel/UCItijWahBPFc0_f3yGuqRTg/playlists?view_as=subscrib
er

Välja anti uus Tallinna Disainikaart.
Nõustasime uue disainikasutuse uuringu läbiviimisel.
Lisaks töötati EDK eestvedamisel 2018 aastal disainivaldkonna arengukava kallal.
2. Toetada strateegilist disainikasutust ettevõtetes, aidata kaasa Eestis disainitud
toodete ja teenuste ekspordipotentsiaali tõstmisele
Jätkus ettevõtjate teadlikkuse tõstmine disainirakendamise võimalustest, kasust ja
lisandväärtusest (infopäevad ja seminarid, koolitused, disaini toetusprogrammid).
2018.a. oli jätkuvalt EASi suurte tootearenduse ja disainiprogrammide hangete elluviimise
aasta.
Viisime lõpuni kolmanda Disainibuldooseri innovatsiooniprogrammi, mis kestis 2018.a.
maini. Disainibuldooseri eesmärk oli aidata valitud Eesti ettevõtetel jõuda uute ja
innovaatiliste toodete ning teenuste väljatöötamiseni läbi süsteemse disaini rakendamise.
Projekti sisuks oli disainmõtlemise ja disainimetoodikate uusimate innovatsioonitööriistade
tutvustamine ettevõtetele ja disainijuhtidele ning selle kogemuse rakendamine erinevate
praktiliste seminar-töötubade ja tootearenduse protsessi raames. EDK partneriks
Disainibuldooseri läbiviimisel oli Taani tunnustatud tööstusdisainibüroo Attention Group.
Esimesest etapist, kus viidi läbi disainiaudit, võttis osa 15 ettevõtet ja 15 disainijuhti ning 2.
etapis jätkas 5 ettevõtet disainiülesande lahendamist. Lisaks valmis strateegilist
disainikasutust tutvustav ja innustav video.
EDK ja BDA Consultingu koostöös pakkusime ettevõtetele uut EAS rahastatavat programmi –
Tootearenduse meistriklass, mille raames saavad 2017.a. – 2019.a. kokku 40 - 50 ettevõtet
osa mahukast koolitusprogrammist ja mentorlusest, mille tulemusena on osalevad ettevõtted
töötanud välja oma ettevõtte tootearendusprotsessi ning omandanud teadmised ja oskused
iseseisvaks kaasaegse kasutajakeskse tootearenduse metoodikate ja protsesside
rakendamiseks. Programmi elluviimisse on kaasatud nimekad Taani ja Eesti koolitajad ning
tunnustatud disainijuhid ja tootearenduse mentorid. 2018.a. viidi läbi koolitusprogrammid 3
grupile ja alustati 4. grupiga.
2018.a. jätkus rahvusvaheline projekt EcoDesign Circle. Tegemist on läänemeremaade
ühisprojektiga, mida rahastatakse Interregi programmist ja mille eesmärk on tõsta siinse
regiooni ettevõtete, disainerite ja disainikeskuste ökodisaini alast teadlikkust. Projekti kestab
2019.a.ni ja selle jooksul luuakse ja piloteeritakse tööriistu ökodisaini võimekuse
mõõtmiseks, rakendamiseks ja eksponeerimiseks. EDK aitas 2018.a. valmistada ette ja viia
läbi ökodisaini sprinte (koostöös Soome ettevõttega Ethica, Design Forum Finlandi ja
disainibürooga MiKl https://disainikeskus.ee/disainiblogi/nefab-packaging-ringdisainirakendamise-lugu . Lisaks toodi Eestisse ökodisaini rahvusvaheline rändnäitus The Roadshow
ning tehti lühifilm ökodisainist ja selle tööriistadest.
Viisime läbi brändingu koolituse ettevõtjatele, mida juhendas Dan Mikkin disainibüroost
Brand Manual. Koolitusel osales 23 ettevõtjat.
Jooksvalt nõustati keskuse poole pöörduvaid ettevõtteid disaini rakendamise, ärimudeli,
disainipartneri leidmise, hangete korraldamise jms teemadel.

Lisaks eelnimetatud tegevustele tegeleti veel mitmete rahvusvaheliste projektide
käivitamisega.
3. Toetada strateegilist disainikasutust avalikus sektoris ning olla partner
poliitikakujundamises.
Avaliku sektori suunal tegelesime jätkuvalt teenusedisaini alase teadlikkuse tõstmisega ning
disainmõtlemise ja –tööriistade kasutamise tutvustamisega avalike teenuste arendamise
kontekstis, viies koostöös erinevate disaineritega (Ants Lusti, Identity; J. Margus Klaar ja
Kaarel Mikkin, Brand Manual; Ruth-Helene Melioranski, Meliorad ja Geroli Peedu,
Proekspert) läbi mitmeid seminare ja koolitusi erinevatele avaliku sektori organisatsioonidele
(näiteks Kultuuriministeerium, Maanteeamet) ning tehes läbi oma infokanalite nähtavaks häid
disainikasutamise näiteid.
EDK nõustas ka avaliku sektori organisatsioone konkursside korraldamisel,
disainihangete paremal läbiviimise ja disainibüroode leidmisel, andes mh nõu hanke
ettevalmistamiseks ja läbiviimise protsessiks (näiteks Tartu linna viidakonkurss).
Tegime läbi oma infokanalite nähtavaks häid avaliku sektori disainikasutamise näiteid.
4. Luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond.
Koordineerime Eesti disainibüroode võrgustikku, mis koondab Eesti silmapaistvamaid
disainibüroosid erinevatest disainivaldkondadest. Võrgustikku kuulus 2018.a. 46
disainibürood erinevatest valdkondadest. Liikmete teenuste hulgast võib leida nii graafilise
disaini, veebidisaini, teenusedisaini, UX, UI, tootearenduse, tootedisaini, pakendidisaini,
animatsiooni, tööstusdisaini jne. Võrgustiku üks eesmärke on luua kontakte, soodustada
kogemuste vahendamist ja arendada koostööd erinevate disainibüroode vahel.
Oluline tööriist on veebipõhine disainibüroode andmebaas, mida haldab EDK ning mis
annab võimaluse otsida sobivat partnerit, filtreerides disainibüroosid valdkonna, asukoha ja
ettevõtte suuruse järgi.
Viidi läbi järjekordne disainibüroode inspiratsioonireis välisriikide disainibüroodesse 07.09.06, seekord külastati Varssavi disainibüroosid. Reisi eesmärk on külastada sihtkohariigi
parimaid disainibüroosid, sõlmida kontakte ja anda disaineritele võimalus tutvuda erinevate
ärimudelite ja ekspordistrateegiatega.
2018.a. üheks olulisemaks tegevuseks disainibüroodele oli disainibüroode
ekspordiprogramm, mille raames toimusid ekspordikoolitused ja mentorlus 8 disainibüroole
(Velvet, Ten Twelve, AKU, Mobi Lab, Identity, DUX, KOOR ja Ruutu 6) ning nende aitamine
ühele kolmest sihtturust: Gruusia, Norra, Šveits.
Lisaks korraldati 1 kontaktseminar koostöös Toiduainetetööstuste Liiduga ettevõtjate ja
disainerite kokkuviimiseks.
2018. aastal korraldas EDK kaks Disainiturgu – esimene toimus 8. aprillil Kultuurikatlas
Tallinn Music Weeki raames. Teine turg toimus vahetult enne jõule, 16. detsembril.
Disainiturg on juba ennast tõestanud ürituse formaat, mis oma populaarsusega on ellu
kutsunud ka teisi disainiturge ja kasvatanud Eesti publiku disainiteadlikkust. Esimest korda
korraldasime ka vestlusi disaineritega (Designer Talks), kus erinevad disainerid rääkisid
lähemalt sellest, kuidas üks disaintoode valmib ning disainitoodete ekspordist. Vestlustest
valmisid ka videod, mis pannakse üles EDK veebilehele.

Huvi disainerite ja disainihuviliste poolt on endiselt suur, turule kandideeris 264 disainerit,
kellest valis žürii välja 120. Külastajate arv oli ca 3000.
5. Toetada disainiharidust, aidata kaasa disaini algtõdede ja disainiprotsessi
õpetamisele Eesti üldhariduskoolides
Hariduse valdkonnas tasuvad äramärkimist disainihariduse ümarlauad. 2018.a. toimus
ümarlaud 24. september, kust võttis osa 15 osalejat kõigist disaini õpetavatest kõrg- ja
kutsekoolidest.
Ümarlaual otsustati käivitada disaineri kutsestandardite ülevaatamise ja kõrgemate tasemete
väljatöötamise protsess. 2018.a. esitati vastav taotlus Kutsekojale.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

38 231

57 289

2

Nõuded ja ettemaksed

106 556

119 941

3

Kokku käibevarad

144 787

177 230

824

824

3

4 951

6 757

5

Varad
Käibevarad
Raha

Põhivarad
Nõuded ja ettemaksed
Materiaalsed põhivarad
Kokku põhivarad
Kokku varad

5 775

7 581

150 562

184 811

31 391

66 917

2 732

6 238

34 123

73 155

34 123

73 155

111 656

84 263

4 783

27 393

116 439

111 656

150 562

184 811

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised

6

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

7
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

Annetused ja toetused

261 239

183 765

9

Tulu ettevõtlusest

237 879

260 564

10

13 008

13 000

512 126

457 329

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-126 618

-76 365

11

Mitmesugused tegevuskulud

-173 070

-180 075

12

Tööjõukulud

-203 859

-171 040

13

-2 596

-2 394

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

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

-1 236

-67

-507 379

-429 941

4 747

27 388

36

5

4 783

27 393

14

8

Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus

2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

347 485

261 541

671

670

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-334 367

-245 159

Väljamaksed töötajatele

-121 795

-96 758

0

4

220 215

199 598

-130 476

-101 183

-18 267

18 713

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-791

-4 302

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-791

-4 302

-19 058

14 411

57 289

42 878

-19 058

14 411

38 231

57 289

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Muud põhitegevuse tulude laekumised

Laekunud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5

9
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

84 263

84 263

Aruandeaasta tulem

27 393

27 393

111 656

111 656

4 783

4 783

116 439

116 439

31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Disainikeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse Standarditele ja
kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti
Finantsaruandluse Standardid on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevad raamatupidamistavad, mille
põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni
12-kuulisi tähtajalisi deposiite.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Ettevõtte arvestusvaluutaks on euro, mis on ka aruannete esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa
Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse aruandepäeva seisuga ümber
eurodesse aruandepäeval ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaruandes, kusjuures ärituludes ja
-kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud
kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud finantstuludes ja –kuludes.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses
(s.o. nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Arvelduste analüütilist arvestust ostjatega peetakse arvete,
tululiikide ja isikute lõikes.
Ebatoenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse. Arved on ebatõenäoliselt laekuvad juhul kui:deebitorile on pankrot
või likvideerimine välja kuulutatud; võlgniku vastu on kohtule esitatud hagiavaldus või võla sissenõudmiseks on pöördutud majanduspolitseisse;
võlgnikule on saadetud meeldetuletuskirju, millele ei vastata.
Kui võlg on lootusetu kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole “Lootusetud nõuded”. Võlg loetakse lootusetuks, kui
võlgnikku otsitakse ja ei leita, või kui võlgnikul ei piisa likvideerimis- või pankrotimenetluse ning muu kohtumenetluse käigus vahendeid
kõigi nõuete rahuldamiseks. Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja veel väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine
läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol olnud pikemat aega, ning ostjad
meeldetuletuskirjadele ei reageeri. Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost (ilma km-ta) ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad, mille
kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest. Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja paigaldamise
asukohta: projekteerimise tasud, transpordikulud, installeerimise kulud, testimise kulud, soetamisega seotud teenustasud (näit.
notari-tasud, riigilõivud), jne. Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust. Materiaalse põhivara objektidelt
arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Põhivara soetamisel määratakse juhatuse liikme poolt igale põhivarale kasulik
eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalset põhivara majanduslikult otstarbekas kasutada.
Raamatupidamises määratakse kasuliku eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi kord aastas
põhivara soetusmaksumuselt kulumit.
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Esialgselt määratud kasulikku eluiga võib muuta juhatuse liikme otsusega.
Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust.
Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse
bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada.
Põhivarade registreerimise muudes registrites (riigivararegister, hooneregister, autoregister jm) korraldab juhataja.

Immateriaalne põhivarana kajastatakse tarkvara.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

It seadmed

4 aastat

Finantskohustised
Lühiajaliste kohustistena kajastatakse bilansis kohustised, mille tagasimaksmise tähtaeg on aruandepäevast arvates kuni 12 kuud.

Tulud
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse põhiliselt valitsuse sihtfinantseerimise summadest. Valitsuse sihtfinantseerimise toetuseid
saadakse ürituste korraldamiseks, koolituste/seminaride/töötubade korraldamiseks, seminaride läbiviimiseks jm.
Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse tekkepõhiselt eeldusel, et nende tulude laekumine
on tõenäoline.
Muud tulud on saadud tasud oma eesmärkide saavutamiseks. Ühingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Disaini ja disainiga seotud
tootearenduse igakülgsele edendamisele ja õpetamisele.
Tulud ettevõtlusest kajastatakse tuluna lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Intressitulud raha pangakontodel hoidmise eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased
finantstulude ja –kulude kirjed summeeritakse ning tulude ja kulude aruandes näidatakse üksikute kirjete tulem.

Kulud
Sihtfinantseerimise arvelt tehtud projektide otsesed kulud kirjendatakse tulude ja kulude aruandes gruppi “ Sihtotstarbeliselt
finantseeritud projektide otsesed kulud”.
Kulud ettevõtlusele, üldhalduskulud ja osalised sihtfinantseerimise arvelt tehtud projektide kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel
“ “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude ja kulude aruande kirjel “Põhivara kulum ja väärtuse langus“.
Muud kulud (intressid, trahvid, viivised jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel kirjel “Muud kulud”.
Finantskulud ja – tulud näidatakse tulude ja kulude aruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja –kulud” vastavatel kirjetel.
Seotud osapooled
Organisatsioon loeb osapooli seotuks juhul, kui ühel osapoolel on valitsev mõju või mille juhtkond kattub MTÜ Eesti Disainikeskuse juhtkonnaga.
Seotud osapoolteks loetakse mittetulundusühingu asutajaid, juhatust, nõukogu ja nendega seotud äriühinguid, milles on neil valitsev mõju.
Seotud isikuteks on nõukogu liikmed ja juhatuse liige.
Seotud osapoolte lisas on avalikustatud tehingud seotud osapooltega.

12

Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus

2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

2 149

1 753

LHV Pank

36 082

55 536

Kokku raha

38 231

57 289

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

1 858

1 858

Ostjatelt
laekumata arved

1 858

1 858

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

2 245

2 245

Muud nõuded

9 808

9 808

9 808

9 808

2 194

1 370

824

2 194

1 370

824

91 275

91 275

107 380

106 556

Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Laekumata toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt
laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Laekumata toetused
Kokku nõuded ja
ettemaksed

4

824

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Lisa
nr

1 - 5 aasta jooksul

25 283

25 283

25 283

25 283

37 825

37 825

37 825

37 825

32 369

31 545

824

32 369

31 545

824

25 288

25 288

120 765

119 941

Lisa
nr

824
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

Maksuvõlg
12

Käibemaks

9

2 245

3 597

Üksikisiku tulumaks

2 314

1 883

Sotsiaalmaks

3 516

3 567

Kohustuslik kogumispension

250

178

Töötuskindlustusmaksed

249

209

6 341

9 443

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 245

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2016
Soetusmaksumus

5 667

5 667

5 667

-819

-819

-819

Jääkmaksumus

4 848

4 848

4 848

Ostud ja parendused

4 303

4 303

4 303

Muud ostud ja parendused

4 303

4 303

4 303

-2 394

-2 394

-2 394

9 970

9 970

9 970

-3 213

-3 213

-3 213

6 757

6 757

6 757

790

790

790

-2 596

-2 596

-2 596

Soetusmaksumus

10 760

10 760

10 760

Akumuleeritud kulum

-5 809

-5 809

-5 809

4 951

4 951

4 951

Akumuleeritud kulum

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2018

Jääkmaksumus
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

3 819

3 819

15 079

15 079

7

Maksuvõlad

6 341

6 341

4

Muud võlad

6 152

6 152

6 152

6 152

31 391

31 391

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele

Lisa nr

8 408

8 408

13 481

13 481

Maksuvõlad

9 443

9 443

Muud võlad

24 385

24 385

Muud viitvõlad

24 385

24 385

Saadud ettemaksed

11 200

11 200

Tulevaste perioodide tulud

11 200

11 200

Kokku võlad ja ettemaksed

66 917

66 917

4

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Töötasude kohustis

8 677

9 151

Puhkusetasude kohustis

6 281

4 031

Muud võlad töövõtjatele

121

299

15 079

13 481

Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 8 Eraldised
(eurodes)

31.12.2017

Aastaaruande koostamine ja
revisjon

1 150

Koondamiseraldis
Kulud, mis ei sobinud projketi

1 082

Kasutamine

31.12.2018

-1 150

1 082

4 146

-4 146

0

942

-942

0

Ruumide rent
Kokku eraldised

Moodustamine/
korrigeerimine

1 650
6 238

2 732

1 650
-6 238

2 732
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Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

261 239

183 765

Kokku annetused ja toetused

261 239

183 765

2018

2017

Rahaline annetus

261 239

183 765

Kokku annetused ja toetused

261 239

183 765

2018

2017

Disainibuldooser

89 155

130 345

Meistriklass

60 192

37 050

Koolitused

6 540

14 233

Muud ettevõtluse tulud

50 315

78 936

Disainiauhinnad

31 677

0

237 879

260 564

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2018

2017

90 858

43 775

2 997

2 824

Lähetuskulud

20 430

27 443

Koolituskulud

2 348

2 323

Muud

9 985

0

126 618

76 365

Müügi eesmärgil ostetud teenused
Üür ja rent

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

8 500

8 152

906

1 764

Lähetuskulud

1 393

2 796

Koolituskulud

641

842

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

550

354

Muud kulud

24 263

6 827

Raamatupidamine

10 774

10 781

Ostetud teenused ettevõtluse tarbeks

126 043

148 559

Kokku mitmesugused tegevuskulud

173 070

180 075

2018

2017

152 838

127 983

51 021

43 056

Kokku tööjõukulud

203 859

171 039

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

157 531

100 086

6

6

2018

2017

32

0

4

5

36

5

31.12.2018

31.12.2017

4

4

2018

2017

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Intressitulud
Kokku muud finantstulud ja -kulud

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
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25 344

25 243
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