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Tegevusaruanne
Kogudus täitis oma põhikirjalist ülesannet ehk kuulutasime Jumala sõna jumalateenistustel ja kiriklikel talitustel. Toetasime ka Eesti
ühiskonda haridusliku, kultuurilise ja sotsiaalalase tööga.
Koguduse pühapäevased jumalateenistused korraldatakse meil uue liturgia järgi.
Kohalikke erilisi tavasid ei ole. Püüame kasutada ilmikuid jumalateenistuste
korraldamisel võimalikult palju. Ilmikud loevad tekste, pereteenistuste ajal loevad ka
palveid ja osalevad protsessioonides. Perikoopide kasutus vastab kiriku käsiraamatu
korrale ning jutlus valmistatakse peamiselt toetudes evangeeliumi tekstile. Jutlus kestab
umbes 15-20 min.
Igal jumalateenistusel osaleb umbes 40 inimest. Viimastel aegadel on teenistustel
osalenud järjest rohkem inimesi. Osalejad osalevad tavalisel viisil ehk eestlasele omase
tagasihoidlikkusega. Peaaegu kõik osalevad igal pühapäeval ka armulaual. Korjandus
korraldatakse korjanduskottidega. Koguduse peajumalateenistus on nädalane puhke ja
rõõmuhetk, mis on alati tore. Rohkem raskusi on olnud meie noortemissadega, mis
nõuavad palju koordineerimist. Põhiline raskus ja rõõm pühapäevaõhtustel
noortemissadel on see, et need korraldatakse täiesti vabatahtlike panusega. Muusikast
vastutab missa bänd, eestpalveid loeb palvetiim, korjandust koguvad lapsed ning igal
missal jutlustab mõni külalisjutlustaja. Koguduse vaimuliku ülesandeks jääb üksnes
liturgia ja armulaua pühitsemine. Põhiline probleem on olnud vähene koordineerimine
ning see, et missa osi pole alati suudetud kooskõlastada. Koguduse vaimulik peab suutma
kokku võtta missa erinevad tiimid ja juhtida neid teenima ühist eesmärki. Hetkel vajab see
aspekt veel lihvimist. Muidu on meie noortemissa või toomamissa tore alternatiiv
tavateenistustele. Kahjuks on osavõtjaid väga vähe, umbes 3-7 inimest igal missa.
Teenistust ettevalmistavasse tiimi kuulub aga kokku vähemalt 15 inimest.
Kõik koguduse väljakuulutatud jumalateenistused on peetud.
Kirikuhoone väljaspool pidasime pool aastat üks kord kuus missasid Luunja vallamajas.
Tegemist oli eksperimendiga valdade tööl ning soovisime teada saada, kas lähiümbruse
inimesed soovivad osaleda jumalateenistustel oma valla piirkonnas. Eksperiment näitas
poole aasta vältel, et huvi on väga vähe. Teenistustel käis 1-5 inimest ja viimasel korral
polnud kedagi. See näitab, et valdade töö jaoks tuleb leida vormid, mis kõnetavad
kohalikke inimesi. Kirikusse soovivad inimesed tulla vast pigem siis, kui tegemist on
päris kirikuhoonega.
Muusika pühapäevastel teenistusel on orelimuusika, mis on väga heal tasemel.
Toomamissadel on eraldi bänd, mis mängib hoogsamat ülistus- ja vaimulikku muusikat.
Kiriklikud talitused. Talitusi (eriti matuseid) on 2014. aastal peetud selgelt rohkem kui
2013. aastal. Põhjuseks on ilmselt see, et koguduse vaimulik on muutunud tuntumaks
ning Tartu rahvas hakkab teda usaldama. Inimeste usalduse võitmine võtab aega ning
kaua aega töötanud vaimulikud on tuntumad rahva hulgas kui äsja oma tööd alustanud
välismaalt tulnud sisserändurid. Loota on, et talituste arvud tõusevad endisest ka tuleval
aastal. 2014. aastal laulatasin ka esimese abielupaari Tartu Maarja vanas kirikus peale
selle pommitamist aastal 1941. Kirikuhoone olukord on hetkel peamine põhjus, mispärast
inimesed kardavad liituda kogudusega. Kindel on see, et kui kirikuhoone saab taastatud,
muutub ka rahva aktiivsus koguduse suhtes. (Samas tuleb koguduse vaimuliku töö
fookuses olla alati inimene ning mitte ükski hoone.)
Hoolekande- ja hingehoiutöö
Kodukülastusi on teostanud koguduse vaimulik, Lea Saar, Indrek Pekko ja Üllar Kivilo.
Külastatavad on olnud kas vanemad inimesed, kellele on viidud toitu või siis aidatud
midagi kodus parandada aga ka mõni psüühilise häirega inimene. Kokku on kodukülastusi
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olnud umbes 40.
Regulaarselt külastatakse Ülenurme valla eakate kodu (1x nädalas), kus viiakse läbi piiblitundi. Selle lisaks on Saar vestelnud
eakatega ka individuaalselt ja on toonud neid ka ju malateenistustele. Kihelkonna nelja valla sotsiaalnõunikega on hea kontakt ja
koostöövalmidus. Kokkuleppe kohaselt saame edastada infot oma liikmetest-abivajajatest Toidu pangale. Saarele teadaolevalt peaks
praegu olema Toidupanga nimekirjas ca 10 meie li iget. Võimaluste piires oleme andnud toiduabi ka kogudusest. Oleme tasuta
jaganud ka ri ideid ja majapidamistarbeid.
Lastetöö korraldamine koguduses. Koguduse lastetöös on kaks põhilist gruppi, koolie
likud ja kooliealised. Praegu on meil plaanis ühtlustada õppekava ning välja töötada sobilik süsteem koguduse lastetöö jaoks.
Leerikool. Leerikool järgib EELK leerikooli kava Leeriõpetamise kava. Mõned teemad on
kokku pandud suuremaks tervikuks. Selle lisaks on plaanis lisada EELK pere- ja paarisuhetöö
”Paarisuhte ehituskivid” leerikooli kavva. Leerilapsed läbivad leerikooli ajal umbes 22
akadeemilist tundi. Konfirmeerituid on seni olnud üks, kes on osalenud kenasti koguduse tegevuses pärast leerikursust.
Noorsootöö. Koguduses on enamasti noori täiskasvanuid ja üliõpilasi, kes osalevad pigem
noortemissadel kord kuus. Noortemissategevuses on haaratud igakuiselt umbes 10 noort täiskasvanud ning lisaks korralised
külastajad. Noortemissategevus on järjepidev jumalateenistustöö
vorm, mis pakub noortepärast alternatiivi pühapäevasele teenistusele. 16–25-aastaste noorte
osakaal koguduse tegevuses on väga väike.
Suhted kooliga. Suhteid kohalike koolidega veel ei ole. Ka valdades oleks vaja pakkuda
religiooniõpetust koolidesse, kuid hetkel aktiivseid suhteid ei ole.
Piiblitunnid. Koguduses on peetud piiblitunde nii Soome kui ka Eesti keeles. Osalejaid on
olnud vähe ning koguduse liikmeid on raske saada osalema tegevuses nädala sees.
Täiendkoolitus koguduse töötajatele. EELK Perekeskuse kaudu on korraldatud
täiendkoolitust koguduse lastetöötegijatele.
Täiendkoolitus koguduse liikmetele. Katsetasime ja tellisime Väliahod pidama koguduses
koguduse kooli. Kahjuks oma kogudusest osales kursusela ainult 1 liige.
Evangelisatsiooni- ja misjonitöö
Koguduse kuulutustööd on tehtud järgmiste meetoditega: Oleme osalenud laatadel Tartu
kesklinnas, oleme käinud valdades avalikel üritustel jagamas mõtisklusi ning kutsumas inimesi
osalema koguduse tegevuses, oleme käinud ühes koolis (Tähtvere) pidamas pühadega seotud
tunde. Peamised töötegijad on olnud koguduse vaimulik ja diakooniatöötegija Lea Saar.
Tulemuseks on olnud see, et inimesed teadvustavad paremini Maarja kiriku tegevust ning nende
künnis tulla kirikusse on tõenäoliselt muutunud madalamaks. Töö tulemuseks on kogudusega
liitunud ühest vallast väike grupp vanemaid naisi, kes on juba mõnda aega igatsenud, et kogudus
tuleb nende juurde.
Avalikud suhted
Koguduse suhted ajakirjandusega on olnud head ning läinud aastal on kirikuhoone taastamise
teema olnud üleval. Maarja kirikus korraldati Tartu laulupeo avajumalateenistus, kus Õpetaja
Willigerodet mängis näitleja Marko Mäesaar ning muusika eest hoolitses väägevere
pasunaorkester. Teenistus oli tore kogemus kuidas muusika, kiriku tegevus ja ajalugu loovad hea
terviku ning usun, et kõik osalejad nautisid avajumalateenistust.
Koguduse infotöö on väga rikkalik ning meil on aktiivne facebook rühm, koguduse infoleht
Ilmavalgus ning koguduse koduleht on samuti aidanud info levitamisel. (Hetkel on koguduse uus
lehekülg loomisel.) Oleme püüdnud levitada infot ka eelmisel aastal ilmunud luterlike
usutunnistuskirjade kohta.
Majanduselu
Tartu Maarja koguduse vana kirikuhoone on suhteliselt halvas seisukorras. Aastal 2014 on seda
kasutatud siiski aktiivselt ning soojal perioodil koguneb kogudus seal jumalateenistusteks.
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Kogudusemaja on aga väga ilus ja soe ning 2014 suvel värviti üle koguduse kirikusaal. Hubane
kogudusemaja on olnud kasulik ja mõnus ning seal on rõõm korraldada tegevust. Kogudus on
suutnud majandada oma hoonet ja tegevust tänu sellele, et kogudusemaja on renditud välja Tartu
Peetri koolile. Seetõttu oli 2014 suhteliselt hea aasta ka majanduslikult. Kuna kokkulepped Peetri
kooliga jätkuvad, on ka koguduse tuleviku väljavaade hea ning tänu sellele iga aasta toob
kogudusele ka rohkem tulu. Suurem probleem on see, et koguduse annetajaliikmete arv on
kahanenud tundmata põhjustel. Arvata on, et paljud endised kiriku liikmed seostavad end veel
Peetri kirikuhoonega ning kauni hoone tõttu vahetavad kogudust hakates maksma liikmeannetust
mujale. Samas oleme märganud, et ülejäänud liikmete annetused on tõusnud. Jää nähtavaks,
milliseks kujuneb järgmine tegevusaasta.
Koguduse töötegijate palgad ei ole väga suured, aga oleme tänulikud, et suudame toetada isegi
nelja töötegijat, millest kolm töötavad täiskoormusega. Olen saanud aru, et ükski töötegija ei tule
toime üksnes selle palgaga, mida kogudus neile maksab. See tähendab, et kõikidel on lisaks mõni
muu tuluallikas.
Kui vana kirikuhoonet hakatakse renoveerima, tuleb majandust planeerida veelgi täpsemalt, et
kogudus ikka majandaks end ära. Tartus on aga alati head väljavaated, sest linn kasvab ning
potentsiaalseid liikmeid on palju ka äärelinna aladel.
Koguduse suhted teiste institutsioonidega
Suhted kohaliku omavalitsusega. Suhted omavalitsustega on olnud väga head. Sisuline kostöö
on jätkunud diakooniatöö raames ning olen saanud aru, et koguduse panus on olnud neile
meeldiv.
Suhted teiste konfessioonidega ei ole olnud aktiivsed.
Suhted praostkonnaga (teiste kogudustega ja praostkonna keskusega) on olnud aktiivsemad.
Korraldasime näiteks ühise lastelaagri koos Maarja Magdaleena kogudusega.
Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega ei ole olnud aktiivsed.
Suhted sõpruskogudustega on olnud suhteliselt aktiivsed. Rühm koguduse töötegijaid käis
külas Turku Henriki koguduse juures, mis oli väga rõõmustav. Samas käis koguduse vaimulik
sügisel Inglismaal tugevdamas suhteid Rochesteri piiskopkonna vaimulikega. Kahjuks jäi tol
reisil St. Stephensi kogudus külatamata. Nimelt on Maarja kogudusel olnud varem link selle
kogudusega. Oleme vahetanud ka mõningaid kirju sõprustegevuse teemadel.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

2 891

10 020

Nõuded ja ettemaksed

1 308

770

Kokku käibevara

4 199

10 790

Materiaalne põhivara

15 783

17 489

Kokku põhivara

15 783

17 489

19 982

28 279

Laenukohustused

6 000

2 846

Võlad ja ettemaksed

4 582

7 157

0

1 660

10 582

11 663

Laenukohustused

1 734

9 032

Kokku pikaajalised kohustused

1 734

9 032

12 316

20 695

7 584

1 899

82

5 685

7 666

7 584

19 982

28 279

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

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

2014

2013

Liikmetelt saadud tasud

12 626

9 316

Annetused ja toetused

25 991

25 633

Tulu ettevõtlusest

6 776

2 952

Muud tulud

4 281

1 946

49 674

39 847

-9 960

-2 490

-100

-372

Mitmesugused tegevuskulud

-19 285

-17 776

Tööjõukulud

-18 541

-12 496

-1 706

-1 028

-49 592

-34 162

Põhitegevuse tulem

82

5 685

Aruandeaasta tulem

82

5 685

Tulud

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

82

5 685

1 706

1 028

-1 660

1 660

46

2 688

-538

-770

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-2 575

5 303

Kokku rahavood põhitegevusest

-2 985

12 906

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

0

-17 262

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-17 262

0

13 182

Saadud laenude tagasimaksed

-4 144

-1 304

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-4 144

11 878

Kokku rahavood

-7 129

7 522

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10 020

2 498

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-7 129

7 522

2 891

10 020

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

1 899

1 899

Korrigeeritud saldo
31.12.2012

1 899

1 899

Aruandeaasta tulem

5 685

5 685

31.12.2013

7 584

7 584

Korrigeeritud saldo
31.12.2013

7 584

7 584

Aruandeaasta tulem

82

82

7 666

7 666

31.12.2014
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
EELK Tartu Maarja Koguduse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
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.
Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti
soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise
alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused
lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui
asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise
hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised

12,5

Muu materiaalne põhivara

5

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda
eraldiseisvana ning määrataks 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.
Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Maarja Kogudus

2014. a. majandusaasta aruanne

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
2013 a. muudeti raamatupidamise sise-eeskirjades põhivarade kasulike eluigade norme, uued normid rakenduvad alates 2013
soetatud põhivaradele. Samuti muudeti arvelevõtmise alampiiri, millaks sai 1000 eurot. See rakendub samuti alates 2013 soetatud põhivaradele.
Annetused ja toetused
Annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nende laekumisel. Sihtotstarbelised toetused kajastatakse tuluna hetkel, kui nende
saamisele kehtestatud tingimused on täidetud.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva,
31. detsembri 2014 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud
tehingutega.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

15

61

Swedbank

2 422

9 317

SEB Pank

454

642

2 891

10 020

Kassa

Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

288

476

Sotsiaalmaks

561

771

Kohustuslik kogumispension

34

47

Töötuskindlustusmaksed

46

34

929

1 328

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Arvutid ja

Masinad ja
seadmed

arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

3 016

735

563

1 298

4 314

-2 016

-532

-511

-1 043

-3 059

1 000

203

52

255

1 255

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused

17 262

17 262

Uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

17 262

17 262

Amortisatsioonikulu

-938

-73

-17

-90

-1 028

Soetusmaksumus

20 278

735

563

1 298

21 576

Akumuleeritud kulum

-2 954

-605

-528

-1 133

-4 087

Jääkmaksumus

17 324

130

35

165

17 489

Amortisatsioonikulu

-1 623

-70

-13

-83

-1 706

20 278

735

563

1 298

21 576

Akumuleeritud kulum

-4 577

-675

-541

-1 216

-5 793

Jääkmaksumus

15 701

60

22

82

15 783

31.12.2013

31.12.2014
Soetusmaksumus
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 376

2 376

Võlad töövõtjatele

991

991

Maksuvõlad

929

929

Muud võlad

286

286

286

286

4 582

4 582

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

3 835

3 835

Võlad töövõtjatele

1 430

1 430

Maksuvõlad

1 328

1 328

Muud võlad

564

564

564

564

7 157

7 157

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
ELY misjonitöö valdades

4 980

-3 320

1 660

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

4 980

-3 320

1 660

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

4 980

-3 320

1 660

31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
ELY misjonitöö valdades

1 660

8 300

-9 960

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 660

8 300

-9 960

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 660

8 300

-9 960

0
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Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

12 626

9 316

12 626

9 316

2014

2013

9 960

3 320

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

16 031

22 313

Kokku annetused ja toetused

25 991

25 633

2014

2013

Rahaline annetus

25 991

25 633

Kokku annetused ja toetused

25 991

25 633

2014

2013

Ruumide renditulud

6 776

2 952

Kokku tulu ettevõtlusest

6 776

2 952

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2014

2013

Misjonitöö korraldamise teenus

9 960

2 490

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

9 960

2 490
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

4 725

4 131

Elektrienergia

765

727

Soojusenergia

3 960

3 404

2 443

800

Kommunaalkulud (vesi,prügi,valve)

948

730

Isikliku sõiduauto kasut. kompensatsioon

768

768

Teavitus ja ajakirjanduse tellimine

1 961

1 353

Remondi ja majapidamistarbed

4 419

3 918

Raamatupidamisteenus

960

355

Jumalateenistustega seotud kulud

494

663

Laste- ja noortetöö

Energia

Mitmesugused bürookulud

418

130

Töö täiskavanute ja peredega

88

12

Kirikumuusika

22

53

1 957

4 242

82

621

19 285

17 776

2014

2013

13 880

9 644

4 661

3 235

18 541

12 879

1

2

31.12.2014

31.12.2013

2 424

3 322

2014

2013

5 570

1 213

EELK Kirikumaksud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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