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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 (edaspidi ka 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
koolivaheaegadel vähekindlustatud ja riskiperedest pärit lapsi.

2007. aasta sügisest lisandus koostöös Eesti Töötukassaga senistele töövormidele järjepidev töö pikaajaliste
töötute aktiviseerimiseks (tööharjutus, tööpraktika, töötukassa suunamisega vabatahtlik töö).

Me pole üksnes teenusepakkujad, kelle kontakt töötutega piirdub tööharjutuse aja ja selle raames korraldatud
tegevustega. Kaheksa aasta jooksul (alates 2007), mil oleme läbi viinud erineva mahuga tööharjutust, on igast
grupist jäänud meiega edasisse kontakti arvestatav hulk tööharjutuses osalenud inimesi. Nad tulevad nii töötukassa
poolt vabatahtlikule tööle suunatuna, töötute aktiviseerimiskeskuse poolt tööõppeprotsessi suunatuna kui ka täiesti
ise, omal algatusel – selleks, et tulla kodunt välja, suhelda ning teha lihtsamaid majapidamis- ja heakorratöid. On
oluline, et nad on siin leidnud sotsiaalse keskkonna, kuhu nad tulevad hommikul kainena.

Domus Petri Kogu tegevust korraldab üheliikmeline juhatus. Juhatuse liige Ester Liinak on ühtlasi tegevjuht.
Palgalisi põhikohaga töötajaid oli 2015. aasta lõpuks 2. Vabatahtlikke töötegijaid (püsivaid igapäevaseid abilisi) on
aasta jooksul olnud 3.

IGAPÄEVANE TÖÖ – SOTSIAAL- JA TÖÖTURUTEENUSTE OSUTAMINE

Valga linna ainuke supiköök toitlustab toimetulekuraskustes inimesi igal argipäeval, tervislikku sooja lõunat
pakutakse kell 11.00-12.00. Supiköögi peamine klientuur on Valga linna toimetulekuprobleemidega erinevatesse
riskigruppidesse kuuluvad inimesed, kes on supikööki suunatud Valga LV sotsiaalabiameti poolt – 2015. aastal oli
sotsiaalabiameti suunamisega ligi 20 täiskasvanut.

Aastate jooksul on tekkinud ka selliseid pensioniealisi püsikundesid, kes tulevad igapäevaselt meie juurde lõunat
sööma oma raha eest või ostavad lõunasöögi kaasa mõnele naabrile-tuttavale, kes ise väljas ei liigu.

Lisaks lõunasöökidele on supiköögi kundedel võimalik majas omavahel suhelda ja lugeda värskeid ajalehti.

Koolivaheaegadel pakkusime sooja lõunat ka riskiperede lastele. 2015. aastal oli selliseid lapsi kokku ligi 60.

Tööharjutuse korral on meil kohustus pakkuda selles osalejatele tasuta lõunasööki. Oma köök ja söögituba 
võimaldab seda teha soodsalt ja mugavalt. 
 
Riideabi ja muid majapidamises vajalikke tarbeid saame abivajajatele tasuta jagada tänu oma Soome sõpradele 
Tampere kogudusest, kes tulevad Valka 5-6 korda aastas väikese kaubabussiga. Meil ei ole küll püsivat riideabi
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pakkumise võimalust, vajadusel saame inimestel soovitada minna nelipühikogudusse.

 

Töötute aktiviseerimine

Koostöös Valga linna töötute aktiviseerimiskeskusega on meie juures võimalik sooritada toimetulekutoetuse
saamiseks ettenähtud töötunde. Püsivalt oli meil 2015. aastal selliseid kliente 17.

Koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga oleme 2015. aasta jooksul läbi viinud ühe tööharjutuse tsükli
(60 päeva). Selles osales erinevas mahus 15 inimest. 2016. aasta algul selgusid alanud aasta tööharjutuse hanke
tulemused. Oleme sõlminud Töötukassaga hankelepingu tööharjutuse läbiviimiseks 2016. aasta I poolel,
orienteeruv algusaeg on veebruaris

Vastavalt 12.12.2014 Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga sõlmitud vabatahtliku töö lepingule on meie juures
võimalik vastu võtta töötukassa poolt suunatud töötuid, kes hetkel muudes tööturumeetmetes ei osale, kuid kes
soovivad igapäevaselt mingisugustki mõistlikku rakendust (ja seltskonda, kuhu tulla). 2015. aastal oli mitmeid
tööharjutuses osalejaid, kes peale tööharjutuse lõppu palusid end suunata meie juurde vabatahtlikule tööle.

Heameel on tõdeda, et enamus töötuid, kes osalevad tööharjutuses, jäävad meie majaga seotuks ka peale
tööharjutuse lõppu. Oleme nende jaoks kohaks, kuhu tulla, kus suhelda teistega, kus midagi praktilist ära teha, kus
leida tuge ja ärakuulamist. Seega on tagatud töötute omavaheline toetav suhtlemine ja tugi- või eneseabigrupina
toimimine.

Töötud (29 inimest) on nii tööharjutuse kui ka hädaabitöödena teinud meie juures kokku 1918 tööpäeva
(heakorratööd, koristamine, remont, küttepuud, abitööd supiköögis, kiriku koristamine ja kütmine, aiatööd).

 

Koolivaheaegadel huvitegevuse korraldamine riskiperede lastele

2015. aasta koolivaheajad kestsid kokku 74 tööpäeva. Sooja lõunasööki käis söömas 60 last (eri päevadel laste arv
varieerus). Umbes kolmandik lastest tulid kohale enne lõunasööki või jäid majja peale seda ning said mängida
lauamänge, joonistada ja niisama omavahel suhelda.

Talvistel koolivaheaegadel on alati toimunud lastele jõulupakkide jagamine (salmi-laulu eest) ning võimalusel tuleb
ka jõuluvana. 2015. aasta jõulupakid saime Valga Toidupangalt.

 

Lõpetuseks...

Oleme 2015. aasta sügisel taastanud suhted Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonnaga, pakkudes
kriminaalhooldusalustele võimalust teha meie juures neile määratud üldkasulikku tööd. Lepingu sõlmimiseni 2015.
aastal veel ei jõudnud, kuid väljendasime oma soovi ja valmisolekut sellisel kombel meie kodukandi turvalisusse
panustada.

 

Majandusaasta aruanne kinnitab: Domus Petri Kogu on jätkuvalt tegutsev, jätkusuutlik ja kogukonda
kaasav mittetulundusühing.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 9 316 8 095 2

Nõuded ja ettemaksed 34 0  

Kokku käibevara 9 350 8 095  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 4 674 5 622 4

Kokku põhivara 4 674 5 622  

Kokku varad 14 024 13 717  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 2 870 2 687  

Kokku lühiajalised kohustused 2 870 2 687  

Kokku kohustused 2 870 2 687  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 11 030 14 455  

Aruandeaasta tulem 124 -3 425  

Kokku netovara 11 154 11 030  

Kokku kohustused ja netovara 14 024 13 717  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 10 950 12 690  

Tulu ettevõtlusest 18 988 25 739 5

Kokku tulud 29 938 38 429  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -16 285 -22 116  

Tööjõukulud -12 582 -18 776 6

Põhivara kulum ja väärtuse langus -948 -962  

Kokku kulud -29 815 -41 854  

Põhitegevuse tulem 123 -3 425  

Muud finantstulud ja -kulud 1 0  

Aruandeaasta tulem 124 -3 425  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 123 -3 425  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus -948 -962  

Kokku korrigeerimised -948 -962  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -34 548  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 183 1 678  

Kokku rahavood põhitegevusest -676 -2 161  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
10 950 12 690  

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -9 053 -10 946  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 1 897 1 744  

Kokku rahavood 1 221 -417  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 095 8 512 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 221 -417  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 316 8 095 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 14 635 14 635

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
14 635 14 635

Aruandeaasta tulem -3 425 -3 425

Muud muutused

netovaras
-180 -180

31.12.2014 11 030 11 030

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
11 030 11 030

Aruandeaasta tulem 124 124

31.12.2015 11 154 11 154
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Domus Petri Kogu 2015. 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas

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 100 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    100

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. 

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Kokku raha 9 316 8 095

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ostjatelt laekumata arved 0 49

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 0 -49

Kokku nõuded ostjate vastu 0 0

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses 49 0

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks 49 49

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2013  

Soetusmaksumus 1 815 1 815 7 945 9 760

Akumuleeritud kulum -1 060 -1 060 -2 116 -3 176

Jääkmaksumus 755 755 5 829 6 584

  

Amortisatsioonikulu -138 -138 -824 -962

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 1 815 1 815 7 945 9 760

Akumuleeritud kulum -1 198 -1 198 -2 940 -4 138

Jääkmaksumus 617 617 5 005 5 622

  

Amortisatsioonikulu -138 -138 -810 -948

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 815 1 815 7 945 9 760

Akumuleeritud kulum -1 336 -1 336 -3 750 -5 086

Jääkmaksumus 479 479 4 195 4 674
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Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

Toitlustusteenused 6 514 25 739

Muud tulud 12 474 0

Kokku tulu ettevõtlusest 18 988 25 739

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 9 414 14 176

Sotsiaalmaksud 3 093 4 458

Pensionikulu 75 142

Kokku tööjõukulud 12 582 18 776

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 4

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 4 4

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2015 31.12.2014

Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

1 218 1 613

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 5 280 5 160


