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Tegevusaruanne

1. jaanuaril 2020 oli Eesti rahvaarv 1 329 460, see on  3 070 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal. Kasvu põhjuseks oli positiivne

rändesaldo. Sündis 13 130 last mis on 1 000 last vähem kui aastal 2019.  Absoluutses vaesusriskis  elas 2020. aastal vanusegrupis 0-17

eluaastat 2,5% lastest. Asenduskodudes elas 800 last.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) vähenes 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes 2,9%. Inflatsioon oli -0,4%. Töötuse määr suurenes

kõigis vanusegruppides ja oli 6,8%. Keskmine brutopalk oli Eestis 1 448 eurot ja jätkab kasvamist. Brutokuupalga kasv oli 2,9%.

Brutokuupalk sotsiaalhoolekande tegevusaladel  oli 1 532 eurot. SOS  Lasteküla Eesti Ühingu keskmine palk oli 1 417 eurot.

2020. aasta lõpus oli SOS Lasteküla Eesti Ühingul üle Eesti 26 lasteküla pere ja 12 alaliselt lastega koos elavate pere, kellest 7 pere kasvatab

lapsi oma kodus ning peretugevdusprogrammid 11-s omavalitsuses. Nimetatud teenused jagunesid territoriaalselt 4 Lasteküla programmi vahel -

Virumaa SOS Lasteküla programm, Harjumaa SOS Lasteküla programm, Lõuna-Eesti SOS Lasteküla Programm ja Raplamaa SOS Lasteküla

Programm. Hooldusel oli 2020. aastal ühtekokku 208 last, 2020. aasta lõpus elas peredes, noortekodudes ja pooliseseisvas etapis kokku 189

last/noort. Aasta lõpus oli  perepõhistel teenustel  Harjumaa programmis 78, Virumaa programmis 52, Lõuna-Eesti programmis 27 ja Raplamaa

programmis 31 last ja noort. Üks laps asus elama pilootprojekti raames loodud perre.

Covid-19 tõi kaasa teistsuguse lähenemise töö korraldamisele nii SOS programmides kui ühingu kontori tasandil. Üha rohkem keskenduti SOS

perede toetamisele suletud kogukonna tingimustes ning olulise tähelepanu alla sattusid laste ning  töötajate füüsiline ja vaimne tervis. Laste

suunamine distantsõppele ning lasteaedade sulgemine eriolukorra tingimustes pani SOS perede peresisesed suhted proovile ning nõudis

seetõttu suuremat toetust tugipersonali poolt.

SOS Lasteküla kontor töötas Covid-19 tingimustes märtsist juunini ning novembrist detsembrini kodukontoris. SOS Lasteküla 2020 aasta plaan

suudeti sellele vaatamata üldjoontes realiseerida. Personal kohanes kiiresti kaasaegsete tehniliste lahenduste kasutusele võtmisega, mis

võimaldas palju tegevusi teostada distantsilt. Suuremaks väljakutseks oli aasta esimese pooles pandeemia vastaste kaitsevahendite hankimine

(maskid, desovahendid, kummikindad jne), kriisplaanide koostamine, lastele igapäevase õppe korraldamine ning perede esmatarbe- ja

toidukaupadega varustamine. Vaatamata keerulisele ajale suudeti aasta esimesel poolel hoida lapsed ja töötajad viirusesse nakatumast.

Esimene nakatumine meie programmis leidis aset detsembris. Covid-19-sse nakatumine laste ja töötajate hulgas on ka 2021. aasta esimeses

kvartalis  minimaalne ning märtsis alustati kõigi töötajate vaktsineerimisega, mis peaks lõpule jõudma juunis.

Koostöös MTÜ-ga Oma Pere jätkus hooldus-; eestkoste- ja lapsendajate peredele tugiteenuste pakkumine. Teenust osutati

Sotsiaalkindlustusameti riiklikul tellimusel ning 2020. aastal said erinevate teenuste või koolituste kaudu tuge 457 inimest. Tugiteenuste

osutamine jätkub 2021. aastal.

Aasta alguses võitsime riigihanke ning alustasime 2 täiesti uue asendushooldusteenuse – kriisi-  ja erihooldusperede teenuse piloteerimist.

Covid-19 lõi projekti ajakava küll sassi, kuid vaatamata sellele oli aasta lõpuks meil ette valmistatud 4 erihoolduspere ja 3 kriisihoolduspere, kust

lapsed abi saavad. Kuna pilootprojekti I etapp õnnestus, siis pikendati meiega lepingut 2021. aasta lõpuni.

SOS Lasteküla liitus riiklikus asendushoolduse kvaliteedihindamise protsessiga ning piloteeris uut enesehindamise süsteemi, mis andis hea

ülevaate olemasolevast olukorrast ning sisendi järgnevate aastate plaanide jaoks.

2020. aasta lõpus alustati SOS Lasteküla lasteabi SOVA Chati (sotsiaalne vastutus) keskkonna arendusega. Pandeemiast tingitud peredes

toimuvad juhtumid ja  laste olukorra halvenemine andsid sellele tugeva tõuke.  Koostöös IT ettevõtjatega ja Soome SOS Lastekülade Ühinguga 

arendatud keskkond on mõeldud  7-15. aastastele lastele. Abi vajavad lapsed ja noored saavad oma tavapärases nutiseadmeid kasutades chati 

keskkonnas pöörduda, suhelda ning küsida meie spetsialistidelt abi oma probleemide lahendamisel. Chat alustab tööd 2021. aasta juunis.

Laste õiguste teemadega seoses viidi 2020. aastal lõpule Euroopa Komisjoni toetatud rahvusvahelise projekti „Asendushoolduselt lahkumise

ettevalmistamine – toimiv lastekaitsesüsteem nii spetsialistidele kui noorele“ elluviimine. Valmisid mitmed metoodilised materjalid, sealhulgas

platvormi Youth Links  ka vene keeles, et võimaldada projektist kasu saada ka venekeelsetel noortel ja nende hooldajatel. Noortega aktiivselt

konsulteerides  töötati välja soovitused hoolduselt lahkumise protsessi parandamiseks ja need esitati  Sotsiaalkindlustusametile. Praktilist

käsiraamatut ja platvormi jagati nende organisatsioonidega, kes toetavad hoolduselt lahkunud noori. Kahjuks ei toimunud Covid-19 tõttu

lõppkonverentsi. 2021. aastal toimub projekti käigus hoolduse lõpetamise küsimusi ja tulemusi käsitlev seminar.

Lapse kaitsmise teemasid oli 2020. aastal laialdaselt käsitletud, viidi läbi mitmeid koolitusi uutele laste ja peredega töötavatele töötajatele ja

laiemale personalile, samuti toimusid perevisiidid, mille eesmärk oli SOS peredes individuaalselt arutada lapse õigusi ja lapse turvalisuse

küsimusi.

Hooldustöötaja toetamiseks uuendati SOS vanemaid toetavate standardite rakendamise uuringut, et see vastaks paremini SOS Lasteküla

vajadustele. Igas SOS programmis viidi läbi töötoad, et tutvustada tulemust ja arutada edasisi tegevusi.

Noorte hoolekandes oli  kaks olulist ja suurt tegevust. Need olid noorte hoolekande kontseptsiooni arutelud ja AudTrain monitooringu läbiviimine 

noortekodudes.  Noorte hoolekande  kontseptsioon vajas uuendusi ja arendusi, et mitmekesistada noorte hoolekande võimalusi lähtuvalt noorte 

vajadustest. Teenuste arendusvajaduste väljaselgitamiseks koguti infot erinevatest programmidest. Ühtlasi toimus 2020. aastal AudTrain
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metoodikat kasutades noortekodude monitooring. Monitooringu tulemusena valmis AudTrain raport, mis tõi esile kitsaskohad ja tegi

parendusettepanekud. Nii noorte hoolekandeteenuste arendusvajaduste kaardistamine kui AudTrain monitooringu läbiviimine andsid olukorrast

põhjaliku ülevaate ning andsid võimaluse selleks, et luua uus noorte hoolekande kontseptsioon ja mitmekesistada noortele mõeldud teenuseid.

Uus kontseptsioon valmis 2021. aasta märtsis.

2020. aastal valmis probleemsete noorte jaoks mõeldud teenuse  kontseptsioon, mille alusel asutakse uut teenust rakendama 2021. aasta

augustis traumapedagoogikal põhineva asendushoolduse teenuse “Vaikne kodu” loomisega.

2019. aastal alanud Keila Lasteküla reorganiseerimisprotsess jätkus ka 2020. aastal vaatamata riigis seatud pandeemia piirangutele. SOS

Lastekülal valmis paarismaja Keilas, kuhu asusid suvel elama kaks perevanemat koos peredega Keila Lastekülast.  Deinstitutsionaliseerimise

protsess Keila Lastekülas jätkub ka 2021. aastal. Selleks on sõlmitud ehitusleping uue paarimaja ehituseks uues Kulna elamurajoonis ja

paarismaja peab valmima detsembris 2021.aastal. Uute peremajade puhul oleme hoonete küttena kasutatud maasoojuspumpadega toodetavat

energiat.

SOS Lasteküla peretugevdusprogrammid pakkusid teenuseid lastele ja vanematele 11-s omavalitsuses (Narva linn, Sillamäe linn, Kohtla-Järve

linn, Keila linn, Lääne-Harju vald, Harku vald, Saue vald, Viljandi vald, Põltsamaa  vald, Rapla vald, Põhja-Sakala vald). Nendest omavalitsusest

avati peretugevdusprogramm 2020. aastal Põhja-Sakalas ja Saue vallas. Kokku said SOS peretugevdusprogrammidest aasta jooksul toetust

408 abivajavat last ja 171 perekonda.

Vaatamata sellele, et Covid-19 tõttu rakendatud isolatsiooni ja karantiini tõttu ei olnud peretugevdusprogrammidel võimalik töötada tavapärase

metoodika alusel, andsid töötajad parima, et olla sellel keerulisel perioodil peredel toeks. Suhtlemiseks kasutati e-keskkondi, telefoni ja teisi

sidevahendeid. Äärmise vajaduse korral kohtuti õues ning suhtlemisel hoiti kehtestatud distantsi. Kuigi valdkonna töötajad prognoosisid

isolatsioonist tingitud perevägivalla kasvu, ei näidanud meie peretugevdustöötajate kogemus olulist juhtumite sagenemist, kuid isolatsioon

tekitas kindlasti peredes suuremaid pingeid, seda eriti perioodil kui koolid ja lasteaiad ei töötanud ning vanemad olid surutud kodukontorisse.

Üheks pingeallikaks oli kindlasti ka distantsõpe, mis eeldas tehniliste vahendite olemasolu ning vanematelt piisavaid oskusi, et oma lastele

õppimises toeks olla. Mõningates piirkondades toetasid kohalik omavalitsus ja kool õpilasi ning andsid neile kodudesse kasutada IT riistvara,

kuid mitmetes piirkondades korraldasid seda SOS Lasteküla programmid. Kontaktkohtumiste peatumine ning täiesti uus olustik sundis

peretugevdusprogrammide töötajaid leidma uusi lahendusi ning täiendama oma IT alaseid oskuseid.

SOS Lastekülas töötas aasta lõpuga 141 töötajat. Otseselt laste ja peredega töötavaid töötajaid kokku oli kokku 107. Personali voolavus oli

9,9%. 2020. aastal värvati 15 uut töötajat, kelle hulgas 2 perevanemat ja 5 pereabilist. Kaks perevanemat suundusid elama lastekülast uutesse

kogukonda integreeritud korteritesse. Personalitöös oli väljakutseks oli pandeemia tingimustes töötajate motiveerimine ja värbamine ning

mentaalse heaolu tagamine. Koolitused toimusid virtuaalselt ja nende efektiivsus langes.

Pandeemia olukorras ei õnnestunud tähistada SOS Lasteküla 25. aastapäeva. Kõik töötajad kes soovisid said võimaluse osaleda enne

pandeemia algust veebruaris parimate töötajate pidulikul vastuvõtul ja suvel augustis vabas õhus toimunud SOS Lasteküla suvepäevadel.

2020. aastal oli SOS Lasteküla tulu summas 5 884 975eurot, millest moodustasid annetused 37% (sh annetused mitteresidentidelt jooksvateks

kuludeks ja liikmemaksuks 8% ning kohalikud annetused 29%), 61% riiklikud toetused ja 2% muud tulud. 2020. aastal oli SOS Lasteküla

kogukulud 5 469 144 eurot, sealhulgas personalikulud koos riiklike maksudega 3 583 563 eurot, mis oli 66% kogukuludest. Majandusaasta

tulemiks oli 415 831 eurot. Tulemi arvelt tehti 2020. aastal investeeringuid 314 484 euro eest.

Väljakutseks oli püsiannetajate hulga suurendamine ja toetusest loobujate arvu vähendamine.  Aasta püstitatud eesmärk toetuste kogumisel jäi

saavutamata. Selle põhjuseks oli pandeemia piirangute kehtestamine ja aktiivsete F2F tegevuste peatamine. Annetustulu laekus 1 688 859

eurot, SOS Lastekülal oli 11 908 eraannetajat kelle panus suurenes 9%. Aastaga lisandus 1 745 uut annetajat. Ettevõtete toetus vähenes 25%.

Lennujaama ja sadamate sulgemisega vähenesid kokkuvõttes annetuskastidest laekunud tulud märkimisväärselt. Jõulukampaania keskendus

postkaartide müügile ja see õnnestu hästi. Parimate laekumistega kuud olid aprill ja detsember. Suurimaks väljakutseks 2021. aastal on

annetajate andmebaaside korrastaine ja uuele tasemele viimine.

2020. aasta lõpus korraldas SOS Lasteküla vähepakkumise transpordivahenditele, et vahetada programmides välja  perede teenindamiseks

olevad kuid amortiseerunud transpordivahendid. Selle hanke käigus soetati 4 uut väikebussi ja 4 sõiduautot. Sõiduautode puhul oli eesmärgiks

võtta kasutusele alternatiivset energiat kasutavad hübriidenergiat kasutavad sõidukid. See võimaldab edaspidi hoida kontrolli alla

transpordikulusid.

Esimese SOS pilootriigina alustasime 2020.a. sügisel uue rahvusvahelise SOS Rahvusvahelise organisatsiooni raamatupidamise tarkvara D365

Finance&Operation kohaliku rakenduse kasutuselevõtuga.  Protsess ei kulgenud meie jaoks plaanipäraselt ning jätkub 2021.aastal, et luua

programmile kohalikud liidesed.

Pandeemia olukorrast tulenevalt kasvas IT vahendite kasutamine. IT programmide tehnilise turvalisuse tagamiseks viidi asutuse sisene server

üle Microsoft 365 sharepointi ning 2021. aasta veebruaris võeti kasutusele topelt isikutuvastussüsteem.

SOS Lasteküla eesmärgiks on digitaalse dokumendihaldusprogrammi täiustamine (sh laste dokumentide säilitamine programmis digitaalselt), et

viia 2021.aastal SOS Lasteküla asjaajamine maksimaalselt paberivabaks.

2020. aasta jooksul ei õnnestunud SOS Lastekülal erimeelsuste tõttu  SOS Rahvusvahelise organisatsiooniga sõlmida andmekaitse lepingut, et

kindlustada andemete vahetus vastavalt nõutele. Leping allkirjastati 8. aprillil 2021.a. 
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SOS Lasteküla 2020 strateegias oli SOS Rahvusvaheline organisatsioon püstitanud SOS Lastekülale eesmärgi saavutada majanduslik

iseseisvus. Selle saavutamiseks pidi ühing vastavalt keskorganisatsiooni juhiste järgi koguma  vajaliku jooksvate kulude reservi. Reservi

kohustuslik miinimumsuurus kinnitatakse SOS rahvusvahelise organisatsiooni poolt. Reservid on vajalikud selleks, et tagada SOS Lasteküla

erinevatel teenustel olevatele lastele pikaajaline teenus, mida nad kasvamiseks vajavad ning vältida olukordi, kus kohaliku omavalitsuse poolt

makstava toetusega ei ole võimalik katta kulutusi ning fundraisingu sissetulekud võivad erinevatel põhjustel langeda. Arvestades Covid-19

viirusega seotud pikaajalisi piiranguid, on selliste reservide kogumine ja olemasolu ennast õigustanud. Otsuse reservide kasutamise kohta saab

vastavalt põhikirjale teha ühingu nõukogu.

2021. aasta kõige olulisemaks on pandeemia ajal töötajate ja laste vaimse tervise eest hoolitsemine ning igakülgse abi pakkumine. Suurte

väljakutsetena on säilitada ühingu tulubaas nii kohalike omavalitsuste maksete kui annetajate toetuste näol, Keila SOS Lasteküla

reorganiseerimise jätkamine, Vaikse kogu teenuse avamine ja SOVA Chat teenuse pakkumine. 

 

Margus Oro

Juhatuse  liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 654 756 1 550 860 2

Finantsinvesteeringud 1 720 458 1 260 629 3

Nõuded ja ettemaksed 43 429 9 824 4

Varud 22 423 14 273 5

Kokku käibevarad 3 441 066 2 835 586  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 175 367 397 726 7

Materiaalsed põhivarad 1 753 537 1 659 235 8

Kokku põhivarad 1 928 904 2 056 961  

Kokku varad 5 369 970 4 892 547  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 653 955 586 472 11

Eraldised 8 020 38 649 12

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 50 000 32 837 13

Kokku lühiajalised kohustised 711 975 657 958  

Pikaajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 153 378 186 859 11

Eraldised 260 627 219 571 12

Kokku pikaajalised kohustised 414 005 406 430  

Kokku kohustised 1 125 980 1 064 388  

Netovara    

Reservid 1 798 000 1 634 000  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 030 159 1 732 967  

Aruandeaasta tulem 415 831 461 192  

Kokku netovara 4 243 990 3 828 159  

Kokku kohustised ja netovara 5 369 970 4 892 547  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 70 140  

Annetused ja toetused 5 762 113 5 149 939 14,21

Muud tulud 112 004 256 750 15

Kokku tulud 5 874 187 5 406 829  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -1 664 859 -1 622 249 16,22

Tööjõukulud -3 583 563 -3 136 932 17

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -220 722 -174 901 8

Muud kulud 0 -12 293 18

Kokku kulud -5 469 144 -4 946 375  

Põhitegevuse tulem 405 043 460 454  

Intressitulud 10 788 738  

Aruandeaasta tulem 415 831 461 192  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 405 043 460 454  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 220 722 174 901 8

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -27 240 -205 522 8,15,18

Muud korrigeerimised 10 427 11 579  

Kokku korrigeerimised 203 909 -19 042  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -33 605 49 396 4

Varude muutus -8 150 -3 897 5

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 68 455 39 743 11,12

Laekunud intressid 10 788 738  

Kokku rahavood põhitegevusest 646 440 527 392  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-315 115 -812 352  

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
32 400 271 815  

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -259 829 -400 000  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -542 544 -940 537  

Kokku rahavood 103 896 -413 145  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 550 860 1 964 005 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 103 896 -413 145  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 654 756 1 550 860 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2018 1 267 000 2 099 967 3 366 967

Aruandeaasta tulem 461 192 461 192

Muutused reservides 367 000 -367 000 0

31.12.2019 1 634 000 2 194 159 3 828 159

Aruandeaasta tulem 415 831 415 831

Muutused reservides 164 000 -164 000 0

31.12.2020 1 798 000 2 445 990 4 243 990
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SOS Lasteküla Eesti Ühing’u 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga,

mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. 

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid

kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas saadud annetused on arvestatud ja kantud arveldusarvele eurodes tehingu toimumise päeval kehtinud Swedbank'i valuutakursiga.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse tähtajalisi hoiuseid, mille perioodi pikkus üle 12 kuu. Lühiajaliste

finantsinvesteeringutena kajastatakse tähtajalisi hoiuseid, mille perioodi pikkus on 3-12 kuud.

Pikaajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse investeerimiskindlustuse lepingut, mis koosneb Mandatum Life Conservative Strategy

fondiosakutest ja tähtajalistest hoiustest.

Fondi osakute väärtust kajastatakse bilansis müügihinnas. Tulu teenitakse fondiosaku väärtuse muutumisest.  

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende

nominaalväärtusega.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust

otsesel meetodil, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on

ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või

majanduslikult otstarbeks meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ja kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude

viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludesse kandmisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel on rakendatud FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjektid (maa, hooned), mida ühing omab renditulu teenimise ja/või turuväärtuse kasvu

eesmärgil ja mida ei kasutata ühingu poolt tema enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele ning kajastatakse

soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringute puhul kasutatakse amortisatsioonimäära 5%.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana varaobjekte, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta 

ning soetusmaksumus kõrgem arvelevõtmise alampiirist. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, 

mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekustest. Madalama soetusmaksumusega või 

lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 
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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. 

 

Piirkondades, kus kinnisvara väärtus oluliselt ei lange (nt Harjumaa, Tartu), ei amortiseerita alates 01.01.2019 soetatud ehitiste

põhivara väärtust nullini. Üldjuhul arvestatakse põhivara jääkväärtuseks 50% soetusmaksumusest. Iga põhivara hinnatakse eraldi. 

 

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud

kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

Ühing kasutab materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale materiaalse ja

immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Materiaalse ja immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud

järgmised kasulikud eluead.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    256

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Maa piiramatu kasutusiga

Ehitised ja rajatised 5-20 aastat

Masinad ja seadmed 3-5 aastat

Mootorsõidukid 3,3-6 aastat

Mööbel ja seifid 3-5 aastat

Immateriaalne põhivara 5-7 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda

eraldiseisvana ning määratakse 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.

Rendid

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksed

jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis analoogiliselt muule ühingu bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi

maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ühingul lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, 

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis 

on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks. Juhul kui eraldis 

realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud 

väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. 

 

Tulevased pensioni lisamaksed 

Tulevasi pensioni lisamakseid kogutakse SOS-emadele, kes on läinud SOS Lastekülast pensionile enne 01.03.2014 ja kellele makstakse 

SOS Lasteküla poolt lisapensioni. Oodatava eluea puhul on aluseks võetud Statistikaameti andmed. 

Pensionifondist tehakse pensioniväljamakseid alates 2014 aastast ja praeguse arvestuse kohaselt on viimane väljamakse aastal 2032. 

Pensionieraldise diskonteerimisel on kasutatud diskontomäära 4% (intressiarvestus). 

 

Töölt lahkumise hüvitised 

Ühekordseid hüvitisi töölt lahkumisel kogutakse SOS-emadele, kes on töötanud SOS Lasteküla lastekülas 10 ja rohkem aastat. 

Hüvitist makstakse 10-14 aasta töötamise järel lahkumisel 0,25 kuu tasu ulatuses iga töötatud aasta kohta. 15 ja enam aasta töötamise 

järel makstakse hüvitist 0,5 kuu tasu ulatuses iga töötatud aasta kohta. Pensionieraldise diskonteerimisel on kasutatud diskontomäära
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4%(intressiarvestus). 

 

 

Remondieraldis 

Põltsamaa peremajade remondieraldiseks on eraldatud 0,5% majade kogumaksumusest iga aasta kohta 10 aastast perioodi aluseks võttes.

Eraldise moodustamise kohustus tuleneb Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja SOS Lasteküla Eesti Ühing'u vahel

Põltsamaa peremajade ehitamiseks sõlmitud elluviimislepingust. Ehitust rahastas 85% ulatuses Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism

ja Norra finantsmehhanism. Eraldise kohustus lõpeb aastal 2020. 

Eraldist võib kasutada peale garantiiaega majade ehitusliku seisukorra hoidmiseks.

Annetused ja toetused

Ühing on lähtunud annetuste ja toetuste sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel

lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ühing aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise

summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse tulemiaruandes tuluna.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade sihtfinantseerimine nii rahalisel

kui mitterahalisel teel kajastatakse tuluna siis, kui selle laekumine hinnatakse juhtkonna poolt praktiliselt kindlaks ning kui sellega seotud

sisulised tingimused on täidetud.

Mitterahalise sihtfinatseerimisena saadud vara võetakse bilansis arvele juhtkonna hinnangu põhjal vara õiglases väärtuses ja vastavalt

vara otstarbele kajastatakse põhivarana, kuluna või varuna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulu kajastamise momendiks on teenuse müügi puhul selle teenuse osutamise aeg ostjale. Annetuste ja toetuste tuluna kajastamine on

kirjeldatud Annetused ja toetused punktis.

Seotud osapooled

Ühing loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele. Seotud

osapoolteks on Ühingu juhatus ja nõukogu liikmed, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju

Ühingu otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

SOS Lasteküla Eesti Ühing on SOS Kinderdorf International'i liige ning osa eelarve tuludest SOS Lasteküla Eesti Ühingule tuleb SOS Children´s

Villages International´i kaudu.

Reservide moodustamine

Vastavalt SOS Children´s Villages International´i reeglitele peab kohalik ühing koguma reserve, mille suurus peab olema vähemalt 3

kuu jooksvate kulude summa. SOS Lasteküla Eesti Ühingule ette nähtud reservide summa 2020. aasta lõpuks on 1 798 000 eurot.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskontod 1 654 756 1 550 860

Kokku raha 1 654 756 1 550 860
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2018 30 629 30 629

Muud 1 230 000 1 230 000

31.12.2019 1 260 629 1 260 629

Muud 459 829 459 829

31.12.2020 1 720 458 1 720 458

2019. aasta lõpu lühiajalised finantsinvesteeringud moodustusid tähtajalistest hoiustest. Tähtajalistesse hoiustesse olid paigutatud reserv ning

SOS emade pensionieraldis summas 1 230 000 eurot ja Põltsamaa peremajade remondieraldis summas 30 629 eurot.

Põltsamaa peremajade remondieraldise tähtajalise hoiuse pikkus on 12 kuud ja seda pikendati igal aastal kuni eraldise tähtaja lõpuni 2020

aastal. 2020 aastal lõppes eraldise tähtaeg ja hoiust ei pikendatud.

Real "Muud" on kajastatud lühiajalisete finantsinvesteeringute lisandumine.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 15 560 15 560

Ostjatelt laekumata

arved
15 560 15 560

Muud nõuded 25 128 25 128

Viitlaekumised 25 128 25 128

Ettemaksed 2 741 2 741

Muud makstud

ettemaksed
2 741 2 741

Kokku nõuded ja

ettemaksed
43 429 43 429

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 026 2 026

Ostjatelt laekumata

arved
2 026 2 026

Muud nõuded 3 949 3 949

Viitlaekumised 3 949 3 949

Ettemaksed 3 849 3 849

Muud makstud

ettemaksed
3 849 3 849

Kokku nõuded ja

ettemaksed
9 824 9 824
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Lisa 5 Varud
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Tooraine ja materjal 21 523 11 441

Kütteõli 21 523 11 441

   IT seadmed 900 2 832

Kokku varud 22 423 14 273

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 98 542 85 385

Erisoodustuse tulumaks 278 330

Sotsiaalmaks 189 391 168 894

Kohustuslik kogumispension 8 196 7 525

Töötuskindlustusmaksed 12 342 11 647

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 308 749 273 781

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2018 1 241 901 1 241 901

Muud -844 175 -844 175

31.12.2019 397 726 397 726

 

  Kokku

Muud

31.12.2019 397 726 397 726

Muud -222 359 -222 359

31.12.2020 175 367 175 367

2019. aasta lõpus olid pikaajaliste investeeringutena on kajastatud tähtajalised hoiused summas 200 000 eurot ning investeerimiskindlustuse

leping  Mandatum Lifes summas 197 726 eurot. Kindlustusepingusse on investeeritud osa rahast, mis on bilansis kajastatud kohustusena

laste ees.

Real "Muud" on kajastatud pikaajaliste tähtajaliste invensteeringute muutumine lühiajaliseks summas 200 000 eurot

ning investeerimiskindlustuse 2020. aasta kasum smmas 2 641 eurot ja väljamaks kindlustusest 25 000 eurot. 

2020. aasta lõpus on pikaajalise investeeringuna kajastatud investeerimiskindlutus summas 175 367 eurot.



15

SOS Lasteküla Eesti Ühing 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordivahendid Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

Ettemaksed

31.12.2018  

Soetusmaksumus 22 353 3 744 610 265 515 104 524 166 424 536 463 66 953 62 981 62 981 4 433 360

Akumuleeritud kulum 0 -2 908 730 -209 287 -70 789 -126 991 -407 067 -38 625 0 0 -3 354 422

Jääkmaksumus 22 353 835 880 56 228 33 735 39 433 129 396 28 328 62 981 62 981 1 078 938

  

Ostud ja parendused 298 470 12 742 14 571 27 313 27 102 3 312 451 458 454 770 807 655

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
 298 470      425 000 425 000 723 470

Muud ostud ja parendused   12 742 14 571 27 313 27 102 3 312 26 458 29 770 84 185

Amortisatsioonikulu 0 -104 070 -21 905 -17 491 -17 398 -56 794 -10 055 -170 919

Müügid (jääkmaksumuses) -66 293 -66 293 -66 293

Ümberliigitamised 1 160 8 694 9 854

Ümberliigitamised

kinnisvarainvesteeringutega
1 160 8 694 9 854

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 23 513 4 284 532 265 515 111 001 174 577 551 093 89 274 0 451 458 451 458 5 399 870

Akumuleeritud kulum 0 -3 245 558 -231 192 -82 015 -137 971 -451 178 -43 899 0 0 0 -3 740 635

Jääkmaksumus 23 513 1 038 974 34 323 28 986 36 606 99 915 45 375 0 451 458 451 458 1 659 235

  

Ostud ja parendused 74 421 167 833 29 344 16 056 213 233 26 830 5 700 5 700 320 184

Maa ja varem kasutusel

olnud ehitiste ost
74 421      74 421

Muud ostud ja parendused   167 833 29 344 16 056 213 233 26 830 5 700 5 700 245 763

Amortisatsioonikulu -132 085 -26 772 -21 459 -22 781 -71 012 -17 625 -220 722

Müügid (jääkmaksumuses) -5 160 -5 160 -5 160

Ümberliigitamised 425 000 26 458 26 458 -451 458 -451 458 0

Ümberliigitamised

ettemaksetest
425 000 26 458 26 458 -451 458 -451 458 0

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 23 513 4 783 953 321 922 98 225 186 125 606 272 111 522 0 5 700 5 700 5 530 960

Akumuleeritud kulum 0 -3 377 643 -125 240 -61 354 -156 244 -342 838 -56 942 -3 777 423

Jääkmaksumus 23 513 1 406 310 196 682 36 871 29 881 263 434 54 580 0 5 700 5 700 1 753 537

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2020 2019

Masinad ja seadmed 32 400 0

Transpordivahendid 32 400

Lõpetamata projektid ja ettemaksed 0 54 000

Lõpetamata projektid 0 54 000

Kokku 32 400 54 000
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Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

31.12.2018  

Soetusmaksumus 8 000 8 000

Akumuleeritud kulum -7 000 -7 000

Jääkmaksumus 1 000 1 000

  

Amortisatsioonikulu -1 000 -1 000

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 8 000 8 000

Akumuleeritud kulum -8 000 -8 000

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 8 000 8 000

Akumuleeritud kulum -8 000 -8 000

Jääkmaksumus 0

Lisa 10 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019

Kasutusrendikulu 10 537 12 816

 

 

SOS Lasteküla Eesti Ühing rendib kontorit Tallinnas. Leping oli sõlmitud 01.märts 2019 ja lepingu kehtivusaeg on 5 aastat.  Aruandeaasta 

rendikulu oli 9 907 eurot. 2019. aasta rendikulu oli 4 560 eurot. 

 

Aprillis 2012 allkirjastas SOS Lasteküla Eesti Ühing lepingu Narva-Jõesuu linnavalitsusega, millega Narva-Jõesuu linnavalitsus andis 

SOS Lastekülale tasuta kasutusse 6 peremaja soetusmaksumusega 1 454 000 eurot. Leping kehtib kuni 31. detsember 2036. Lepingu 

järgi kohustub SOS Lasteküla majasid kasutama sihipäraselt asenduskoduteenuse osutamiseks. 

 

Jaanuaris 2013 allkirjastas SOS Lasteküla Eesti Ühing lepingu Narva-Jõesuu linnavalitsusega, millega Narva-Jõesuu linnavalitsus andis 

alates jaanuarist 2013 SOS Lastekülale tasuta kasutusse kontoriruumi aadressil Koidu 25. 2020. aasta sügisel muudeti kasutada 

antud kontoriruumi asukohta ning see asub uuel aadressil Aia 1-4. Leping kehtib kuni 27. jaanuar 2023. 

 

Detsembris 2014 allkirjastas SOS Lasteküla Eesti Ühing lepingu Juuru vallavalitsusega, millega Juuru vallavalitsus andis alates 1. jaanuar 2016 

SOS Lastekülale tasuta kasutusse 5 peremaja. SOS Lasteküla kasutusse antava 5 maja soetusmaksumus koos välisrajatistega on 1 774 

404 eurot. Leping kehtib kuni 31. detsember 2029. Lepingu järgi kohustub SOS Lasteküla majasid kasutama sihipäraselt 

asenduskoduteenuse osutamiseks. 

 

Aprillis 2015 andis Põltsamaa linnavalitsus kuni 31. märts 2017 tasuta kasutusse 16,4 m2 suuruse kontoriruumi. Alates 01.04.2017 maksab SOS
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Lasteküla ruumi eest renti. Ruumi kasutaja ruumiga seotud kommunaalkulud. Leping on kehtivusega kuni 31. detsember 2021. 

 

Detsembris 2016 sõlmis SOS Lasteküla Eesti Ühing lepingu Kohtla-Järve linnavalitsusega, millega Kohtla-Järve linnavalitsus andis alates

detsembrist 2016 SOS Lastekülale tasuta kasutusse korteri. Leping kehtib kuni 31. detsember 2026. SOS Lasteküla kohustub korteris osutama

asenduskoduteenust või teisi laste hoolekandeteenuseid. 

 

Detsembris 2017 sõlmis SOS Lasteküla Eesti Ühing lepingu Kohtla-Järve linnavalitsusega, millega Kohtla-Järve linnavalitsus andis

alates detsembrist 2017 SOS Lastekülale tasuta kasutusse korteri. Leping kehtib kuni 31. detsember 2027. SOS Lasteküla kohustub korteris

osutama asenduskoduteenust või teisi laste hoolekandeteenuseid. 

 

Detsembris 2017 sõlmis SOS Lasteküla Eesti Ühing lepingu Kohtla-Järve linnavalitsusega, millega Kohtla-Järve linnavalitsus andis alates

detsembrist 2017 SOS Lastekülale tasuta kasutusse kontoriruumi aadressil Keskallee 19. Leping kehtib kuni 31. detsmeber 2022.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 40 737 40 737  

Võlad töövõtjatele 274 758 274 758  

Maksuvõlad 308 749 308 749 6

Muud võlad 3 851 3 851  

Muud viitvõlad 3 851 3 851  

Kohustused laste ees 179 238 25 860 103 439 49 939  

Kokku võlad ja

ettemaksed
807 333 653 955 103 439 49 939  

 

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 45 068 45 068  

Võlad töövõtjatele 239 157 239 157  

Maksuvõlad 273 781 273 781 6

Muud võlad 5 459 5 459  

Muud viitvõlad 5 459 5 459  

Kohustused laste ees 209 866 23 007 92 029 94 830  

Kokku võlad ja

ettemaksed
773 331 586 472 92 029 94 830  

Rahalised kohustused SOS laste ees moodustuvad kindlustuslepingust ja arvelduskontol olevast rahast ning on kokku summas 179 238 eurot.

Kindlustusleping kajastatakse pikaajalise finantsinvesteeringuna.

2019. aasta kohustused SOS laste ees olid 209 866 eurot.
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Lisa 12 Eraldised
(eurodes)

 31.12.2019 Moodustamine/

korrigeerimine

Kasutamine Intressiarvestus 31.12.2020

Tulevased pensionimaksed 66 282 14 970 -8 069 -11 469 61 714

Ühekordsed hüvitised töölt

lahkumisel
161 309 78 581 0 -32 957 206 933

Põltsamaa peremajade

remondieraldis
30 629 -30 629 0 0 0

Kokku eraldised 258 220 62 922 -8 069 -44 426 268 647

Sealhulgas:  

Lühiajalised 38 649 -22 560 -8 069 0 8 020

Pikaajalised 219 571 85 482 0 -44 426 260 627

 

 31.12.2018 Moodustamine/

korrigeerimine

Kasutamine Intressiarvestus 31.12.2019

Tulevased pensionimaksed 71 757 15 597 -8 069 -13 003 66 282

Ühekordsed hüvitised töölt

lahkumisel
143 955 56 575 -11 835 -27 386 161 309

Põltsamaa peremajade

remondieraldis
30 629 0 0 0 30 629

Kokku eraldised 246 341 72 172 -19 904 -40 389 258 220

Sealhulgas:  

Lühiajalised 8 020 50 533 -19 904 0 38 649

Pikaajalised 238 321 21 639 0 -40 389 219 571

Tulevased pensioni lisamaksed

Tulevasi pensioni lisamakseid kogutakse SOS-emadele, kes on läinud SOS Lastekülast pensionile enne 01.03.2014 ja kellele makstakse

SOS Lasteküla poolt lisapensioni. Oodatava eluea puhul on aluseks võetud Statistikaameti andmed.

Pensionifondist tehakse pensioniväljamakseid alates 2014 aastast ja praeguse arvestuse kohaselt on viimane väljamakse aastal 2032.

Pensionieraldise diskonteerimisel on kasutatud diskontomäära 4% (intressiarvestus).

Töölt lahkumise hüvitised

Ühekordseid hüvitisi töölt lahkumisel kogutakse SOS-emadele, kes on töötanud SOS Lasteküla lastekülas 10 ja rohkem aastat.

Hüvitist makstakse 10-14 aasta töötamise järel lahkumisel 0,25 kuu tasu ulatuses iga töötatud aasta kohta. 15 ja enam aasta töötamise

järel makstakse hüvitist 0,5 kuu tasu ulatuses iga töötatud aasta kohta. Pensionieraldise diskonteerimisel on kasutatud diskontomäära

4% (intressiarvestus). 2019. aastal olid kasutuses samad intressimäärad.

Remondieraldis

Põltsamaa peremajade remondieraldiseks on eraldatud ehituse lõppedes 0,5% majade kogumaksumusest iga aasta kohta 10 aastast perioodi

aluseks võttes. Eraldise moodustamise kohustus tuleneb Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja SOS Lasteküla Eesti Ühing'u vahel

Põltsamaa peremajade ehitamiseks sõlmitud  elluviimislepingust. Ehitust rahastas 85% ulatuses Euroopa Majanduspiirkonna

finantsmehhanism ja Norra finantsmehhanism. Eraldise kohustus lõppes aastal 2020.

Eraldist võib kasutada peale garantiiaega majade ehitusliku seisukorra hoidmiseks.
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Lisa 13 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Riigipoolne

sihtfinantseerimine
3 041 043 3 036 043 5 000

Muu sihtfinatseerimine 2 113 896 2 113 896 0

Projektide

sihtfinatseerimine
24 218 40 208 36 588 27 838

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

24 218 5 195 147 5 186 527 32 838

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

24 218 5 195 147 5 186 527 32 838

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Riigipoolne

sihtfinantseerimine
5 000 3 575 291 3 580 291

Muu sihtfinatseerimine 0 2 181 822 2 181 822

Projektide

sihtfinatseerimine
27 838 82 684 84 301 23 779 50 000

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

32 838 5 839 797 5 846 414 23 779 50 000

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

32 838 5 839 797 5 846 414 23 779 50 000

Aruandeaasta lõpuga on kajastatud kohustus 50 000 eurot UEFA Fondation of Children ees. 15. oktoobril 2020.a. sõlmitud lepingu

alusel eraldas UEFA Fondation of Children SOS Lastekülale rahalised vahendid spordiväljaku rajamiseks. Ehitustööd  lõpetati aprillis

2021 aastal.
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Lisa 14 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 5 762 113 5 149 939

Kokku annetused ja toetused 5 762 113 5 149 939

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 3 580 291 3 036 043

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 2 177 243 2 101 794

Mitterahaline annetus 4 579 12 102

Kokku annetused ja toetused 2 181 822 2 113 896

Lisa 15 Muud tulud
(eurodes)

 2020 2019

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 0 217 815

Kasum materiaalsete põhivarade müügist 27 240 0

Rendi- ja üüritulu 0 2 215

Muude projektide tulu 84 301 36 588

Muud 463 132

Kokku muud tulud 112 004 256 750

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Programmide perede majandamiskulud 716 929 615 168

Programmide laste tegevused ja meditsiin 103 941 115 811

Programmide kommunaal- ja remondikulud 295 983 341 353

Programmide transport ja muu kulu 218 654 233 087

Laste õiguste kaitse 15 101 19 404

Fundraisingu kulud 130 591 79 208

SOS Lasteküla Eesti Ühing 91 089 125 647

Liikmemaks rahvusvahelisele SOS organisatsioonile 92 571 92 571

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 664 859 1 622 249
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Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 2 552 177 2 244 473

Sotsiaalmaksud 859 262 750 455

Pensionikulu 77 264 57 253

Muud tööjõukulud (koolitused ja erisoodustus) 94 860 84 751

Kokku tööjõukulud 3 583 563 3 136 932

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 145 137

Keskmine töötajate arv töötajate liikide kaupa 2020. aastal oli: töölepingu alusel töötavaid isikuid 71, perevanema lepingu alusel töötavaid

isikuid 64, muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavaid isikuid, va FIE 8 ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeid 2.

Keskmine töötajate arv töötajate liikide kaupa 2019. aastal oli: töölepingu alusel töötavaid isikuid 61, perevanema lepingu alusel töötavaid isikuid

63, muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavaid isikuid, va FIE 11 ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeid 2.

Lisa 18 Muud kulud
(eurodes)

 2020 2019

Kahjum materiaalsete põhivarade müügist 0 -12 293

Kokku muud kulud 0 -12 293

Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 17 17

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 116 884 98 532

SOS Lasteküla Eesti Ühing on SOS Children´s Villages International'i liige ning osa eelarve tuludest SOS Lasteküla Eesti Ühingule tuleb SOS

Children´s Villages International'i kaudu.

2020. aastal oli SOS Children´s Villages International'i kaudu saadud toetus 492 963 eurot. Toetusest moodustas 400 392 eurot

toetus jooksvateks kuludeks ja 92 571 eurot  SOS Kinderdorf International'le tagasimakstav liikmemaksu toetus.

2019. aastal oli SOS Children´s Villages International'i kaudu saadud toetus 510 743 eurot. Toetusest moodustas 418 172 eurot toetus

jooksvateks kuludeks ja 92 571 eurot  SOS Kinderdorf International'le tagasimakstav liikmemaksu toetus. .

Juhatuse ja nõukogu liikmetelt laekunud annetused 2020. aastal olid 1 736 eurot ja 2019. aastal 436 eurot.
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Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Koroonaviirus 

Eriolukorra väljakuulutamise hetkest on ühing elu ja töökorraldust programmides muutnud. Suur rõhk oli lastekülade laste ja 

töötajate nakatumise võimaluse viimine miinimumini. Aruande esitamise hetkeks on mitmed töötajad ja lapsed põdenud kergemal kujul 

koroonaviirust. Nii töötajad kui lapsed ning noored on pidanud viibima eneseisolatsioonis. Märtsis alustati töötajate 

vaktsineerimisega. Vaktsineerimiseks registreeris ennast 101 töötajat. Harjumaa programmis ei ole vaktsineerimine kulgenud soovitud tempos, 

kuna pikka aega oli selgusetu, kuidas Haigekassa ja SKA seda korraldavad. 2021. aasta juunis peaks enamus töötajatest jõudma 

teise vaktsiinisüstini. 

 

Paarismaja ehitusleping ja kinnistu soetamine  

Keila Lastekülas teenuse mahu vähendamiseks ja reorganiseerimise jätkamiseks vormistati kinnistu ost Kulna külas 9. veebruaril.  Paarismaja 

ehitusleping sõlmiti 1. veebruaril Restaur Baltic OÜ-ga. Paarismajas hakkab perekoduteenust pakkuma 2 pere. Paarimaja valmib detsembris 

2021.aastal. 

 

Haapsalus korteriomandi soetamine 

SOS Lasteküla Eesti Ühingul on vajadus laieneda perepõhise asendushoolduse teenuse pakkumisega Haapsalu linna. Juuru lastekülas elab 

perevanem, kes soovib asuda elama oma kodukohta Haapsalu linna. Tema peres elab neli last ja perevanem on valmis nende laste 

perevanemana jätkama kuni laste täisealiseks saamiseni.  Selleks soetati korter, mis vastaks sotsiaalhoolekande seaduses 

ettenähtud tingimustele. 5-toaline korter on 98 m2, asub esimesel korrusel ja on keskmises seisukorras. Korteriomandi ost teostati 29.03.2021. 

Korter vajab hooldusremonti, mis algab juunis. Korterisse kolimine on plaanitud enne uue kooliaasta algust. 

 

„Mini Arena“ staadion on Juurus 

15. oktoobril 2020.a. sõlmitud lepingu alusel eraldas UEFA Fondation of Children SOS Lastekülale rahalised vahendid spordiväljaku 

rajamiseks. 29. oktoobril 2020.a. sõlmisime ehituslepingu OÜ G-Floors Juuru SOS Lasteküla mini-spordiväljaku rajamiseks. Seoses 

Covid-19 ning lumerohke talvega jätkusid ehitustööd (haljastamine, tehismurukatte hooldus, pinkide paigaldus) aprillis 2021.a. Spordiväljak 

avatakse juunis. 

 

Sõidukite soetamine 

2021.aastal vahetati välja kaks amortiseerunud väikebussi. Uued väikebussid Renault Traffic soetati veebruaris 2021.a. City Motors  

AS-st eelmisel aastal teostatud pakkumiste raames. 

 

Traumapedagoogikal põhineva asendushoolduse teenuse avamine 

SOS Lastekülas  on teenusel igal aastal üha enam lapsi, kellel on raskusi perepõhise elukorraldusega harjumisel. Traumapedagoogikal 

põhineva grupikodu sihtgrupp on asendushooldust vajavad noored vanuses 14–18, kes suunatakse teenusele kohaliku omavalitsuse poolt või 

SOS Lasteküla organisatsioonisiseselt, saades KOV-lt selle teenuse osutamiseks loa. Kohti on grupikodus kuni 6-le noorele.  Valminud on 

kontseptsioon ning alustatud on töötajate värbamise ja koolitustega. Tööle on asunud grupikodu juht ning on võetud pakkumised hoone 

remondiks. Grupikodu alustab tööd 2021. aasta augustis. 

 

Lasteküla SOVA Chat 

SOVA Chat on teenuse keskkond, kus lapsed ja noored vanuses 7-17 aastat saavad anda teada oma muredest ning neid asuvad 

aitama spetsialistid. Pandeemia on tekitanud peredes olukordi, kus laps ei tunne ennast turvaliselt ning uus Chati keskkond võimaldab 

lapsel lihtsas vormis enda olukorrast teada anda. Chati avamiseks vajalik tehniline keskkond on loodud ja Chati töötajate koolitused on mais. 

Chat alustab tööd 2021. aasta juunis. 

 

Tugiteenuste pakkumise projekt 

Koostöös MTÜ-ga Oma Pere jätkus hooldus-; eestkoste- ja lapsendajate peredele tugiteenuste pakkumine. Teenust 

osutati Sotsiaalkindlustusameti riiklikul tellimusel. Tugiteenuste osutamine jätkub 2021. sügiseni. 

 

Kriisi- ja erihooldusperede hange 

Jaanuaris 2021 jätkus 2020. aastal alanud projekt, mille tellijaks oli riigihanke kaudu Sotsiaalkindlustusamet ning   mille käigus kaardistatakse 

kriisi-  ja kutseliste erihooldusperede teenuse vajadust,  perede toimimist ja vajaliku toetussüsteemi rakendamist. SOS Lasteküla 

ülesanneteks on sobivate perede leidmine, koostööpartneritest omavalitsuste leidmine, projekti juhtimine ning perede igapäevane toetamine. 

Projektiga on liitunud 10 omavalitsust ning teenust pakub 6 pere. Vastavalt pikendatud lepingule on võimalik 2021. aastal võtta projekti veel 2 

pere. Hanke maksimaalne maht on  250 000 eurot. 

 

Peretugevdusprogrammide avamine 

Märtsist on avatud kaks uut peretugevdusprogrammi Toila ja Kohila vallas. 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse muudatused 

Vastavalt SHS muudatustele on alates 1.04.2021 on võimalik perekodus töötava perevanemaga sõlmida lisaks kehtivas seaduses ettenähtud
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käsunduslepingule ka tööleping. Seejuures nähakse ette erisused töölepingu sõlmimisel vaid töö- ja puhkeajas, mis tagab perevanematele

võrreldavad sotsiaalsed garantiid teiste töölepingu seaduse alusel töötavate isikutega. 

Alates 1.04.2021 on sisse viidud kaks muudatust järelhooldusteenuse tingimustes. Esmalt täpsustati järelhooldusteenuse osutamist selliste

noorte puhul, kes jätkavad järelhooldusel viibides asendushooldusel olemise ajal alustatud hariduse omandamist. KOV-id võivad

toetusfondi vahendite arvelt osutada järelhooldusteenust edaspidi kõigile asendushoolduselt ja eestkostelt lahkunud noortele kuni 24.

eluaasta lõpuni. 

Lisa 21 Tulud annetustest ja toetustest rühmade kaupa

Annetused 2020 2019

Annetused mitteresidentidelt 492 963 510 743

Kohalikud rahalised annetused 1 684 280 1 591 051

Kohalikud mitterahalised annetused 4 579 12 102

Kokku annetused 2 181 822 2 113 896

   

Riiklikud toetused ja dotatsioonid 2020 2019

Laste riiklik hoolekanne 3 580 291 3 036 043

Kokku riiklikud toetused ja dotatsioonid 3 580 291 3 036 043

Lisa 22 Tegevuskulud kulukohtade kaupa

Tegevuskulud 2020 2019

Harjumaa programm 616 520 646 133

Lõuna-Eesti programm 156 558 149 939

Virumaa programm 371 917 340 219

Raplamaa programm 190 512 169 127

Laste õiguste kaitse 15 101 19 404

Fundraisingu kulud 130 591 79 208

SOS Lasteküla Eesti Ühing 91 089 125 648

Liikmemaks rahvusvahelisele SOS organisatsioonile 92 571 92 571

Kokku tegevuskulud 1 664 859 1 622 249
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

SOS Lasteküla Eesti Ühing üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud SOS Lasteküla Eesti Ühing (ühing) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja

netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ühingu finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ühingust sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh

sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja

asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori

aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb

raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru

anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond

peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ühingu suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ühingu likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ühingu raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda

välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see

kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse

oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka

järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

ühingu sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb

olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ühingu suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et

eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud

info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või

tingimused võivad siiski kahjustada ühingu suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab

aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis

tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Katrina Villak

Vandeaudiitori number 654

Rödl & Partner Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 2

Tartu mnt 13, Tallinn, Harju maakond, 10145
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