
 

MAJANDUSAASTA ARUANNE
 

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

 

 

nimi: Mittetulundusühing Domus Petri Kogu
 

registrikood: 80253382

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Lai 5a

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68203

 

 

telefon: +372 56615797, +372 7661820

 

e-posti aadress: dpk@eelk.ee

veebilehe aadress: http://domuspetri.weebly.com/



2

Mittetulundusühing Domus Petri Kogu 2011. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 8

Bilanss 8

Tulemiaruanne 9

Rahavoogude aruanne 10

Netovara muutuste aruanne 11

Raamatupidamise aastaaruande lisad 12

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 12

Lisa 2 Raha 13

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 13

Lisa 4 Materiaalne põhivara 14

Lisa 5 Kapitalirent 14

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed 15

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest 15

Lisa 8 Tööjõukulud 15

Lisa 9 Seotud osapooled 15

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva 16



3

Mittetulundusühing Domus Petri Kogu 2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

SISSEJUHATUS

 

Domus Petri Kogu (reg nr 80253382) on EELK Valga Peetri-Luke koguduse osalusel 5. mail
2007 asutatud ja 19. juunil 2007 äriregistrisse kantud avalikes huvides tegutsev heategevuslik
mittetulundusühing, mille eesmärk on:

Valga kogudustele, linnale ja maakonnale vajalike kogukonnateenuste arendamine ja
teostamine, millega aidatakse kaasa tasakaalustatud kogukonna loomisele sotsiaalse
tõrjutuse vähendamise ning piirkondliku kultuuriidentiteedi süvendamise, hoidmise ja
tutvustamise kaudu.

Domus Petri Kogu (DPK) põhikirjalised ülesanded (ning nendest lähtuvad tegevussuunad) on:
• Sotsiaalteenused, erinevatele ea- ja riskigruppidele suunatud tegevus
• Laste- ja noortetöö: üritused, laagrid, kriminaalpreventiivne töö
• Terviseedendus, eneseabi- ja tugirühmade tegevuse toetamine ja korraldamine
• Kriisiabi ja psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
• EELK Valga Peetri-Luke kogudusele kuuluva kinnisvara (sh hooned, mets ja maa) lepinguline

kasutamine ja hooldamine, sh ehitus- ja remonditööde korraldamine
 
Domus Petri Kogu tegutseb Valga koguduse majas (Lai 5A), kus on juba aastaid toimunud
Valga Linnavalitsuse poolt finantseeritud sotsiaalteenusena vähekindlustatud inimeste
toitlustamine, samuti toitlustatakse vähekindlustatud ja riskiperedest pärit lapsi
koolivaheaegadel. Lisaks soojale lõunale on lastele koolivaheaegadel korraldatud arendavat
huvitegevust.
 

Domus Petri Kogu tegevust korraldab üheliikmeline juhatus. Juhatuse liige Ester Liinak on
ühtlasi tegevjuht. Palgalisi põhikohaga töötajaid oli 2011. aasta lõpuks 4, lühiajaliste lepingutega
töötajaid ja FIE-sid oli aasta jooksul 3.

2011. aasta tähtsaimaks saavutuseks tuleb pidada Domus Petri Kogu osalemist sügisel
toimunud Valgamaa MTÜ-de konkursil, kus tunnustati DPK tegevust laureaadi tiitliga. DPK
esitasid sellele konkursile Valga Linnavalitsus, Eesti Töötukassa Valgamaa osakond ja meie
kunded-abivajajad.

ÜLEVAADE AVALIKKUSELE SUUNATUD TEGEVUSEST

I. Igapäevane töö – sotsiaal- ja tööturuteenuste osutamine

1. Supiköök

DPK pakub igal argipäeval sooja lõunasööki Valga linna toimetulekuraskustes inimestele. Lisaks
lõunasöökidele on supiköögi kundedel võimalik omavahel suhelda ja lugeda värskeid ajalehti.
2011. aastal suunati Valga Linnavalitsuse poolt supikööki 43 täiskasvanut ja 92 last
(koolivaheaegadel). 2011. aastal oli meil kohustus pakkuda tööharjutusel osalejatele sooja
lõunasööki.
Köök on tunnustatud Veterinaar- ja toiduameti poolt ning alates 2008. aastast tehtud supiköögi
parendamise kulutused on end igati õigustanud – 2011. aastal toimunud kontrollide ajal ei
tuvastatud märkimisväärseid puudujääke.

Oleme Valga Linnavalitsusele olnud see koostööpartner, kes on esimesena saanud üle võtta 
avaliku teenuse osutamise – sotsiaalteenusena abivajavate isikute soodushinnaga toitlustamine,
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mis kohustusena tuleneb Sotsiaalhoolekande seaduse § 27 punktist 1. Lisaks eakatele on
väikese sissetulekuga perest lastele tagatud igal koolivaheajal soe toit. 
 
2. Töötute aktiviseerimine

Koostöös Valga linna töötute aktiviseerimiskeskusega on meie juures võimalik sooritada
toimetulekutoetuse saamiseks ettenähtud töötunde. Püsivalt (igakuiselt) on meil selliseid kliente
10-15.

* Tööharjutus

Koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga oleme 2011. aasta sügisel (sept-dets) läbi
viinud ühe 400-tunnise tööharjutuse tsükli. Selles osales erinevas mahus 14 inimest.
Tööharjutust (kestusega üldjuhul kuni 4 kuud) korraldatakse töötutele, kelle töölesaamine
eeldab tööharjumuse ja tööoskuste omandamist või taastamist. Tööharjutuse tegevused ja
kestus sõltuvad konkreetse sihtrühma, kellele tööharjutust korraldatakse, töölesaamise
takistustest ja abivajaduse ulatusest.
Tööharjutuse eesmärk on töötu ettevalmistamine töölkäimiseks ning tema sotsiaalse kaasatuse
suurendamine. Tööharjutus on suunatud eelkõige töötu kollektiivis töötamise, tööalase
vastutuse ning tööks vajaliku kohusetunde ja täpsuse kujundamisele (sh kokkulepitud aegadest
ja tegevustest kinnipidamine). Tööharjutuse teenusel osalemine aitab kaasa töötu hoidmisele
aktiivsena ja motiveerituna ning suurendab valmisolekut suunduda teistesse aktiivsetesse
meetmetesse või asuda tööle. 

* Tööpraktika

2011 suvekuudel oli Töötukassa suunamisega meie juures võimalik teha abikoka tööpraktikat,
kestusega 1 kuu. Selle läbis kolm töötut, kelle igapäevasest tööpanusest oli palju abi just suvisel
koolivaheajal, mil toimus laste toitlustamine.
Tööpraktika eesmärk on anda töötule töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning
täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskusi ja teadmisi. 

* Vabatahtlik töö

10. märtsil 2011 sõlmisime Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga esimese MTÜ-na
koostööleppe töötutele vabatahtlikuna töötamise võimaluse pakkumiseks. Koostöölepe tuleneb
meie ühisest huvist anda töötutele uusi tööoskusi ja -kogemusi ning kaasata neid tugevamini
ühiskondlikku ellu. Oluline on vabatahtlikule tööle suunatud töötute tööharjumuse tekitamine ja
säilitamine. Täpsem info Töötukassa veebilehel: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=15292
Töötukassa Valgamaa osakonna poolt suunatuna võtsime 2011. aastal vastu 7 vabatahtliku töö
tegijat, kes aitasid kaasa nii kogudusemaja koristus- ja heakorratöödel kui ka abitöödel
supiköögis. 

* Palgatoetus

26.10.2011 sõlmisime Eesti Töötukassaga palgatoetuse lepingu põhikohaga tähtajatu
töölepinguga abikoka tööle võtmiseks. Täiesti uue töökoha loomine ja selle pakkumine rohkem
kui 1 aasta töötuna arvel olnud inimesele on uus etapp DPK töötutega tehtavas töös.
Palgatoetuse leping tähtajatu töölepingu korral tähendab seda, et 6 kuu jooksul tasub
Töötukassa palgatoetust 50% töötaja brutopalgast. 

* „Teeme ära“ talgupäev (7.05 2011)

Osalesime väikese, peamiselt töötutest ja oma töötajatest koosneva talguliste meeskonnaga 
üle-eestilisel "Teeme ära" talgupäeval. Nii mõnigi asi sai ÄRA tehtud. Eelkõige koristasime ja 
korrastasime kogudusemaja ja selle ümbrust ning supiköögi ruume ja töövahendeid.

http://www.tootukassa.ee/index.php?id=15292
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Töötud (kokku ligi 40 inimest) on nii tööharjutuse, tööpraktika kui ka hädaabitöödena teinud
meie juures 2011. aastal kokku 2677 tööpäeva (heakorratööd, koristamine, remont, abitööd
supiköögis). 

3. Toidu- ja riideabi jagamine
Oleme alates aastast 2009 vastu võtnud ja abivajajatele vahendanud PRIA Euroopa Liidu
toiduabi, mis on mõeldud jagamiseks vähekindlustatud, toimetulekuraskustes inimestele.
Urho ja Jella Koski (Tampere kogudused, Soome) on viimased 3-4 aastat koguduseliikmete abil
kogunud ja Eestisse toimetanud kasutatud riideid ja majapidamistarbeid, mida oleme saanud
jagada töötutele, riskilastele ja teistele toimetulekuraskustes inimestele.

II. Projektid

1. EPRÜ & DUO-projekt

Oleme aastatel 2008-2010 teinud koostööd Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühinguga.
Oleme olnud kaasatud DUO-projekti läbiviimisesse (http://www.epry.ee/duo/), mis on mõeldud
peamiselt psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste abistamiseks. Projektis
väljatöötatud tugigrupi metoodika on kasutatav ka pikaajaliste töötute toetamisel.
Sügisel 2010 alustasime tööharjutuses osalenud naistele tugigrupi läbiviimist. DUO tugigrupi
puhul on oluline, et grupitöö toimus kahe juhendaja eestvedamisel, kellest üks on
professionaalne nõustaja (sotsiaaltöötaja, psühholoog vmt), teine aga kogemusnõustaja (oma
elus raske kriisi läbinud inimene, kes nõustab teisi samalaadses kriisis olevaid inimesi oma
kogemuse baasilt).
Tugigrupp jätkas tööd 2011. aastal (tegutses kuni märtsikuu lõpuni) ning plaanis on võimaluse
korral jätkata tugigruppide (eneseabigruppide) korraldamist edaspidi, tööharjutuse vmt
tööturumeetme kõrval- või jätkutegevusena. Paralleelselt tugigrupi läbiviimisega osalesime
EPRÜ poolt korraldatud tugigrupi juhendajate igakuisel supervisioonil.
Tugigrupi tegevusest kui heast praktikast on avaldatud artikkel kogumikus „DUO-tugigruppide
edulood“ – vt http://www.epry.ee/ilmus-hea-praktika-kogumik/ 

2. AEF ja Piirilinna kriisitugi

2011. aasta jaanuaris algasid ettevalmistused Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi projekti
koostamiseks. Esimese taotluse esitasime veebruari alguses ning sellele saime eitava vastuse.
Teist korda esitasime mõnevõrra muudetud taotluse maikuu alguses. 1. septembril saime
kinnituse projekti finantseerimise kohta ning 25.10.2011 sõlmisime AEF-ga stipendiumilepingu.
Projekti rahaline kogumaht on 17’470 eurot, sellest katab AEF 15’722 eurot ja DPK rahaline
omafinantseering on 1’748 eurot.
Projektis “Piirilinna kriisitugi” on ühendatud Domus Petri Kogu senise ligi 5-aastase tegevusaja
jooksul väljaarendatud sotsiaalteenused: töötute aktiviseerimine tugi- ja eneseabigruppide abil;
supiköögiteenus Valga linna toimetulekuraskustes elanikele; huvitegevus koos toitlustamisega
koolivaheaegadel Valga linna kriisiperede lastele.
Projekti abil pakutakse leevendust majanduskriisi tagajärjel kannatada saanud haavatavale
osale elanikkonnast (pikaajalised töötud, riskiperede lapsed) ning tõhustatakse organisatsiooni
tegevussuutlikkust.
Projekti tegevuste kaudu on võimalik märgata, toetada ja aidata tänases keerulises
majandussituatsioonis raskustesse sattunud abivajajat.
Projekt kestab kuni 31.07.2012.
  

http://www.epry.ee/duo/
http://www.epry.ee/ilmus-hea-praktika-kogumik/
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RAHASTAMINE 
 

Vaatamata majandusaasta negatiivsele tulemile (miinus neli tuhat) oleme majanduslikult siiski
võrdlemisi kenasti toime tulnud. See tähendab, et arved ja töötasud on tasutud, maksud
õigeaegselt deklareeritud ja makstud. Bilansimahuks kujunes 31.12.2011 seisuga 16’892 eurot
(aasta varem oli 21’760). 
Peamised sissetulekud on seotud sotsiaal- ja tööturuteenuste osutamisega. Meie tegevust on
rahastanud Valga Linnavalitsus summaga 20’240 eurot (tegevustoetus ja supiköögiteenus) ning
Eesti Töötukassa summaga 9’794 eurot (tööpraktika juhendamine, palgatoetus, tööharjutuse
läbiviimine). 
Projekte on finantseerinud Eesti Kultuurkapital ja Avatud Eesti Fond, laekumised 2011. aasta
jooksul kokku 5’440 eurot (2/3 AEF stipendiumist laekub 2012. aasta I pooles). 
Oleme jätkuvalt püüdnud rahalisi vahendeid hankida eri allikatest, kuna see tagab
organisatsiooni tegevuse stabiilsuse, järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse ka projektide või
hankelepingute vahelisel ajal. 
 
2012. aastal jätkub Avatud Eesti Fondi projekti elluviimine (ja etapiviisline rahastamine). 
Eesti Töötukassaga sõlmisime 29.09.2011 tööharjutuse tellimise halduslepingu 2012. aasta I
poolaastaks ning 28.05.2012 sõlmisime tööharjutuse tellimise halduslepingu 2012. aasta II
poolaastaks. 
Valga Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon on otsustanud anda tegevustoetust senises mahus.
Jätkub supiköögi tegevus, mille eest valdavalt (kuid mitte ainult) tasub Valga Linnavalitsus. 
 

 

 
ORGANISATSIOONI ARENDUSTEGEVUS 
 
Konverentsidel, koolitustel ja teabepäevadel osalemine 
 

Juhatuse liige Ester Liinak on 2011. aastal osalenud mitmetel organisatsiooni tegevust
puudutavatel olulistel konverentsidel:

Tervise Arengu Instituudi korraldatud tervisedenduse konverents Tartus
SA Innove korraldatud karjääriteenuste visioonikonverents Viljandis
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni korraldatud hoolekande aastakonverents Tallinnas
Valgamaa kodanikeühenduste konverents Valgas
EELK Diakooniapäevad (konverents) Tallinnas

 
Oleme osalenud mitmetel Valgamaa Arenguagentuuri korraldatud MTÜ juhtidele mõeldud
koolitustel. Lisaks vajalikele teadmistele organisatsiooni juhtimisest, projektitööst ja
raamatupidamisest on need koolitused olnud ühtlasi võimaluseks luua kontakte teiste MTÜ-de
juhtidega. Olulisematest koolitustest tuleb esile tuua järgmised:

mittetulundusühenduse finantsarvestus
õigusalane koolitus
kaasava juhtimise koolitus
teenuste arendamise koolitus MTÜ-dele

Muudest koolitustest tuleb esile tõsta Avatud Eesti Fondi vabavaraliste veebirakenduste 
koolitust ja EELK Usuteaduse Instituudi korraldatud diakooniavõrgustiku seminari. 
Organisatsiooni tegevuse jaoks oli oluline osaleda erinevate riigiasutuste korraldatud 
teabepäevadel: Eesti Töötukassa, Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon, PRIA. 
 
 
 
Avalikkuse teavitamine, meediakajastused 
 
Aprilli lõpus, tänu Avatud Eesti Fondi vabavaraliste veebirakenduste koolitusele, avasime DPK 
kodulehe: http://domuspetri.weebly.com/, mida oleme püüdnud hoida informatiivse ja 
ülevaatlikuna. 
Tänapäeval on oluline kaasaegsete suhtlusvõrgustike kasutamine, mis on MTÜ jaoks oma 
tegevuse tutvustamisel ja sellesse kaaskodanike kaasamisel efektiivne ja odav töövahend.

http://domuspetri.weebly.com/
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DPK kajastab pidevalt oma tegevust Facebook’is: https://www.facebook.com/pages/Domus-Petri-Kogu/159460874106702,
seda alates 25.01.2011. 
 
2011. aastal avaldati DPK tegevuse kohta mitmeid artikleid erinevates ajalehtedes:
Valgamaalane, Eesti Kirik, Videvik. 
Viited artiklitele: http://domuspetri.weebly.com/meediakajastused.html 
 
Olulisim sõnum avaldati portaalis valgamaa.ee: Parim MTÜ pakub suppi ja tööd, vaata:
http://www.valgamaa.ee/index.php?rub=31298&srub=0&art=4462&map=13 koos MTÜ Sebra
Koolitused valmistatud DPK tegevust tutvustava videoklipiga 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=flCN8-8QeX4 
 
 

 

 

 

 
LÕPETUSEKS 
 

Kodulehe avaleht teatab:
5. mail 2012 möödus 5 aastat Domus Petri Kogu asutamisest. Novembris 2011 pälvisime
Valgamaa parima MTÜ tiitli.
Oleme jätkanud Valga linna ainsa supiköögi tööd, korraldanud koolivaheaegadel laste
toitlustamist ja huvitegevust, viinud läbi tööharjutust, töötute tugigruppi ning organiseerinud
hädaabitöid, hoidnud puhas-korras kogudusemaja ja selle ümbrust...

Majandusaasta aruanne kinnitab: Domus Petri Kogu on jätkuvalt tegutsev, jätkusuutlik,
uuendusmeelne, mitmekülgne, kogukonda kaasav ja arenev mittetulundusühing.

Valgas, 27. juunil 2012

https://www.facebook.com/pages/Domus-Petri-Kogu/159460874106702
http://domuspetri.weebly.com/meediakajastused.html
http://www.valgamaa.ee/index.php?rub=31298&srub=0&art=4462&map=13
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=flCN8-8QeX4
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 9 434 12 413 2

Nõuded ja ettemaksed 78 982  

Kokku käibevara 9 512 13 395  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 7 380 8 365 4

Kokku põhivara 7 380 8 365  

Kokku varad 16 892 21 760  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 0 266  

Võlad ja ettemaksed 1 276 1 657 6

Kokku lühiajalised kohustused 1 276 1 923  

Kokku kohustused 1 276 1 923  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 19 837 18 757  

Aruandeaasta tulem -4 221 1 080  

Kokku netovara 15 616 19 837  

Kokku kohustused ja netovara 16 892 21 760  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 26 394 42 413  

Tulu ettevõtlusest 8 039 9 036 7

Muud tulud 1 094 129  

Kokku tulud 35 527 51 578  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 203 -8 730  

Mitmesugused tegevuskulud -20 139 -24 696  

Tööjõukulud -17 145 -16 852 8

Põhivara kulum ja väärtuse langus -840 -326  

Muud kulud -404 -9  

Kokku kulud -39 731 -50 613  

Põhitegevuse tulem -4 204 965  

Finantstulud ja -kulud -17 115  

Aruandeaasta tulem -4 221 1 080  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -4 204 965  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus -840 -326  

Kokku korrigeerimised -840 -326  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 904 -7 228  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 618 13 698  

Muud rahavood põhitegevusest -145 9 165  

Kokku rahavood põhitegevusest -3 667 16 274  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -7 561  

Laekunud intressid 8 -6  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 8 -7 567  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 0 -103  

Makstud intressid -26 0  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
26 394 42 413  

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -25 688 -51 578  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 680 -9 268  

Kokku rahavood -2 979 -561  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 413 12 974 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 979 -561  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 434 12 413 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 18 757 18 757

Aruandeaasta tulem 1 080 1 080

31.12.2010 19 837 19 837

Korrigeeritud saldo 31.12.2010 19 837 19 837

Aruandeaasta tulem -4 221 -4 221

31.12.2011 15 616 15 616
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Domus Petri Kogu 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Domus Petri Kogu arvestusvaluutaks 2011. aastal on euro, mis on ka MTÜ aruannete esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse

välisvaluutadeks. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurosse bilansipäeval ametlikult

kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi,  v.a. selliste finantsvarade, mida

kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, soetamisega seotud kulutused.

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval. 

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida Domus Petri Kogu

ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Materiaalse põhivarana on üles võetud inventar, mille soetusmaksumus on

suurem kui 640 eurot ja/või kasutusaeg üle 1 aasta.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooni arvestamise alused vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta

põhivara kasulikku eluiga või nende turuhind on suurenenud

Põhivara arvelevõtmise alampiir    640

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise

toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel

rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes eraldi ridadel. 
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Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva 01.06.2012 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 13 427

Arvelduskontod 9 421 11 986

Kokku raha 9 434 12 413

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ostjatelt laekumata arved 49 968

Kokku nõuded ostjate vastu 49 968
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2009  

Soetusmaksumus 867 867 355 1 222

Akumuleeritud kulum -75 -75 -17 -92

Jääkmaksumus 792 792 338 1 130

  

Ostud ja parendused 1 061 1 061 6 500 7 561

Muud ostud ja parendused 1 061 1 061 6 500 7 561

Amortisatsioonikulu -119 -119 -207 -326

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 1 928 1 928 6 855 8 783

Akumuleeritud kulum -194 -194 -224 -418

Jääkmaksumus 1 734 1 734 6 631 8 365

  

Amortisatsioonikulu -168 -168 -672 -840

Muud muutused -113 -113 -32 -145

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 1 815 1 815 6 823 8 638

Akumuleeritud kulum -362 -362 -896 -1 258

Jääkmaksumus 1 453 1 453 5 927 7 380

Lisa 5 Kapitalirent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Elion Ettevõtted AS 0    
Kapitalirendikohustused

kokku
0    
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 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Elion Ettevõted AS 68 68   
Kapitalirendikohustused

kokku
68 68   

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 306 1 074

Maksuvõlad 970 583

Kokku võlad ja ettemaksed 1 276 1 657

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2011 2010

Toitlustusteenused 7 502 9 036

Muud tulud 537 0

Kokku tulu ettevõtlusest 8 039 9 036

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 12 756 12 538

Sotsiaalmaksud 4 210 4 138

Pensionikulu 179 175

Kokku tööjõukulud 17 145 16 851

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
2 252 2 443

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2011 31.12.2010

Kohustused Nõuded Kohustused

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0

 2010

Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0

Seisuga 31.12.2011 ei jäänud saldosid seotud osapooltega

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). 

Sellest tulenevalt konverteeris ettevõte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest

eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR.

2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid esitatakse eurodes.



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Domus Petri Kogu (registrikood: 80253382) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ESTER LIINAK Juhatuse liige 27.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7661820

Mobiiltelefon +372 56615797

E-posti aadress dpk@eelk.ee

Veebilehe aadress http://domuspetri.weebly.com/


