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Tegevusaruanne
SRIK Tartu Ühenduse tegevuse peamine eesmärk on arhitektuuripärandi ja vanamööbli
säilitamine ning restaureerimine. Ühenduse tegevus on suunatud eelkõige ajalooliste
majade omanikele ja elanikele, aga laiemalt ka kõigile restaureerimishuvilistele ning
valdkonnaga seotud inimestele.
2021. aasta oli SRIK Tartu Ühendusele COVIDiga seotud riiklike piirangute tõttu keeruline,
kuid üldiselt võib tulemustega rahule jääda. SRIK Tartu Ühenduse peamiseks tegevuseks
nimetatud aastal oli Restaureerimiskeskuse töös hoidmine ja tellimustööde mahu
kasvatamine, samuti koolituste korraldamine ning praktikakohtade võimaldamine
restaureerimist õppivatele tudengitele. Tegutsesime võimaluste piires edasi, hoidsime
Avatud Töökoja nendel kuudel lahti, mil see piirangute leevenedes võimalikuks osutus,
teostasime tellimustöid ning viisime läbi nii keskuse kui koostööpartnerite koolitusi. SRIK-i
tegevust toetas 2021. aastal Tartu linn, Muinsuskaitseamet ja Kulka arhitektuuri
sihtkapital.
Avatud Töökoda
Kogu aasta vältel tegutses kolmel õhtul nädalas Restaureerimiskeskuse Avatud Töökoda,
mis pakkus inimestele võimaluse restaureerida isiklikke mööbliesemeid töökoja meistri
juhendamisel. Lisaks mööblile restaureerisid inimesed aknaid ja uksi, kohapeal valmistati
ka uut mööblit. Paaril kevad- ja sügiskuul oli Avatud Töökoda piirangute tõttu suletud,
periooditi tegutsesime 30% ja 50% täituvuse piires ning lubasime inimestel varem ostetud
pileteid kasutada ka siis, kui need olid juba tähtaja ületanud. Huvi restaureerimise vastu oli
väga suur ja kindlasti oleks osalend meie töökojas veelgi rohkem inimesi, kui ruumid
võimaldanuks paremaid tingimusi inimeste hajutamiseks ning töökohtade juurde loomist.
Tellimustööd
Aasta teises pooles paranes märgatavalt keskuse omatulu teenimise võimekus, sest
meiega liitus restauraator, kes alates septembrist on teostanud peamiselt tellimustöid.
Oktoobris alustasime Haapsalu Algkooli akende restaureerimise suuremahulise
projektiga. Aknaraamide restaureerimine toimus töökojas, aga projekti raames lisandus
akende restaureerimisele lisaks ka teisi objektil teostatavaid töid nagu lengide
puhastamine, restaureerimine ja värvimine ning hiljem ka aknalaudade restaureerimine.
Nimetatud suurem projekt andis meile kogemuse koos ehitusfirmadega tööde
teostamiseks, parema kogemuse suuremate tööde puhul aja planeerimiseks,
hinnapakkumiste tegemiseks ning erinevate riskide hajutamiseks. Tööd nimetatud objektil
jätkuvad ka 2022. aastal. Lisaks eelpool kirjeldatud suuremale koolimaja akende projektile
restaureerisime töökojas laudu, toole, kummuti ja seinakella. Lisaks restaureerimistöödele
käisime erinevatel objektidel nõustamas, andsime konsultatsioone telefoni ja meili ning
erinevate sotsiaalmeedia kanalite teel. Inimeste huvi restaureerimise vastu on suur, kuid
tihtipeale puuduvad teadmised ja rahalised vahendid tööde teostamiseks. Peamiselt
sooviti teada, kas mõnda konkreetset mööblieset, akent või ust on võimalik ja vajalik
restaureerida, samuti informeerisime inimesi tööde teostamiseks kuluvast töömahust ja
võimalusest ise mööblit omal käel restaureerida.
Koolitused
Koolituste tavapärane korraldamine osutus piirangute tõttu keeruliseks, sest kehtis
olenevalt perioodist 30- 50% täituvuse nõue. Planeeritud koolitustest toimus kevadel ja
sügisel põhjalikum akende restaureerimise ja viimistlemise koolitus ning sügisel lisaks
puitmööbli restaureerimise ja trafareti koolitus. Koostöö jätkus ka Tartu Rahvaülikooliga ja
Avatud Töökojas korraldati nii individuaal-, puitmööbli- kui ka pehmemööbli koolitusi.
Rahvaülikooliga koostöö oli samuti piirangute tõttu keeruline, sest teatud kuudel koolitusi
korraldada ei saanud, aga mõned kuud hiljem need siiski toimusid ja meie koostöö on
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jätkunud ka 2022. aastal. Rahvaülikooli koostöö on igati positiivne ka seetõttu, et saame
nendel aegadel, mil Avatud Töökoda lahti ei ole, ruume kasutada ja renditulu teenida.
Aleksandri maja ja muud projektid
Aleksandi Majaga oleme jõudu mööda edasi tegelenud ja selle raames jätkub koostöö nii
Tartu linna kui Karlova Seltsiga. Aasta lõpus kolisime Puiestee tänaval asunud
materjalilao täielikult Aleksandi tänava kuuridesse, mis on hetkel SRIK Tartu Ühenduse
ainuke laopind, kus vanu aknaid ja uksi hoida.
2022. aastaks seadsime eesmärgiks jätkata Avatud Töökoja tegevust, lõpetada Haapsalu
Algkooli akende projekt, oluliselt suurendada omatulu ja tellimustööde mahtu ning lisaks
koolitustele, mis toimuvad peamiselt koostöös Tartu Rahvaülikooliga pakkuda
praktikavõimalust ka mööbli restaureerimist õppivatele tudengitele.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

12 986

14 470

3 158

274

16 144

14 744

16 144

14 744

Võlad ja ettemaksed

2 050

2 383

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 420

1 340

Kokku lühiajalised kohustised

3 470

3 723

3 470

3 723

11 021

8 456

1 653

2 565

12 674

11 021

16 144

14 744

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

30

165

Annetused ja toetused

23 739

29 657

Tulu ettevõtlusest

10 110

7 906

Kokku tulud

33 879

37 728

-1 080

-2 774

Mitmesugused tegevuskulud

-12 304

-9 050

Tööjõukulud

-18 844

-19 878

0

-2 739

-32 228

-34 441

1 651

3 287

Intressitulud

2

0

Muud finantstulud ja -kulud

0

-722

1 653

2 565

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

1 651

3 287

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

0

2 738

Kokku korrigeerimised

0

2 738

-2 885

799

-252

240

Laekunud intressid

0

2

Muud rahavood põhitegevusest

0

-723

-1 486

6 343

Laekunud intressid

2

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

2

0

Kokku rahavood

-1 484

6 343

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

14 470

8 127

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-1 484

6 343

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

12 986

14 470

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019

8 456

8 456

Aruandeaasta tulem

2 565

2 565

11 021

11 021

1 653

1 653

12 674

12 674

31.12.2020
Aruandeaasta tulem
31.12.2021
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille
soetusmaksumus on alla 1000 euro kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse.
Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.Edaspidi
kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara
objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Annetused ja toetused
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse
tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Tulud
Tulu teenuste ja kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga
seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel lähtutakse põhimõttest: liikme- ja sisseastumismakse ning muid
mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.
Seotud osapooled
Seotud isikuteks loetakse mittetulundusühingu juhatuse liikmeid ja nende lähedasi.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

185

108

Sotsiaalmaks

385

356

Kohustuslik kogumispension

23

22

Töötuskindlustusmaksed

28

26

621

512

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2021

2020

13 989

14 749

4 743

5 011

112

118

18 844

19 878

2

2

31.12.2021

31.12.2020

26

24

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2022
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus (registrikood: 80207502) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARIA HELENA SÕNAJALG

Juhatuse liige

01.07.2022

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu huvikoolitus

85529

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5172613

E-posti aadress

tartu@srik.ee

Veebilehe aadress

www.restaureerimiskeskus.ee

