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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.
Jumalateenistusliku elu analüüs 1. Jumalateenistuse ülesehituse vastavus kirikus kehtivale korrale: Kasutame koguduses EELK
käsiraamatut ja uut liturgiat. Perikoobiread: perikoobid on valitud EELK lugemiste raamatu ja kirikukalendri järgi. Ainult
noortemissad on erandiks, kus jutlustaja võib ise valida jutluse aluseks oleva teksti. Ilmikute osalemine jumalateenistuse
ettevalmistamisel ja lä- biviimisel. Ilmikud teenivad kaasa liturgias, lauludes, muusikas, eestpalvetes ning mõnikord ka jutlustades.
Jumalateenistuse, s.h jutluse ajaline kestus: Jumalateenistus kestab tavaliselt poolteist tundi. Jutlus kestab kümme kuni viisteist
minutit. 2. Koguduse arvuline osavõtt jumalateenistustest, koguduse jumalateenistusel osaleb keskelt läbi 40 inimest iga pühapäev.
Armulauda pühitsetakse igal pühapäeval ning enamasti kõik kirikulised osalevad ka armulaual. Korjandust kogutakse
korjanduskottidega. Jumalateenistuse kord on leidnud oma kindla rütmi ning sujub hästi. 2 3. Väljakuulutatud jumalateenistused on
alati peetud. 4. Umbes pool Tartu Maarja koguduse jumalateenistustest peetakse väljaspool kirikuhoonet. Külmal perioodil on
mõistlikum koguneda kogudusemajas, sest suures kirikus pole ei kütet, ega vett. 5. Muusika jumalateenistustel on väga heal tasemel
ja enamasti laulab organist lektsioonide vahel ka päeva psalmi. Koguduse organist on andekas ning teab väga palju liturgiast ja selle
dünaamikast.
Kiriklike talituste analüüs 1. Üldiseloomustus: Kiriklikke talitusi on vähe aga siiski järjest rohkem. Kõige rohkem on olnud matuseid
ning nende kohta on saadud ka head tagasisidet. Leerilate arv on kasvanud, kuigi see on endiselt suhteliselt väike. Ilmselt on
põhjuseks Maarja koguduse väline kord ja ilusa kirikuhoone puudumine. Sellegi poolest loodame, et talituste arv kasvab kui
kogudus kehtestab oma rolli nii linnas kui ka kihelkonnas.
Hoolekande- ja hingehoiutöö 1. Kodukülastusi on teostanud vaimulik Joona Toivanen ja diakooniatöötegija Lea Saar. Külastatavad
on olnud kas vanemad inimesed, kellele on viidud toitu või siis aidatud midagi kodus parandada aga ka mõni psüühilise puudega
inimene. 2. Regulaarselt külastatakse lähivaldada päevakeskuseid ning eriliselt hea kontakt on olnud 3. Kihelkonna nelja valla
sotsiaalnõunikega on hea kontakt ja koostöövalmidus ning sellel aastal oleme teinud palju tööd selleks et alustada kristlikku peretööd
ka Tartus. See tähendab, et meie eemärgiks on olnud laiendada EELK Perekeskuse tööd ka Tartusse. Oleme saanud rahastuse
programmile Soomest ELY käest ning loodame alustada tegevust aasta 2016 algusest. Praeguste kokkulepete kohaselt on töö
põhiline vastutus EELK Konsitoorimil, mis on koguduse jaoks kõige parem lahendus. See ongi töö, mis ei puuduta ühte kogudust,
vaid EELKd ja ristiusu levikut Eestis laiemalt. Meie visioon on toetada EELKd ja teha tööd nõnda, et meie visioon ei piirdu üksnes
Maarja koguduse arendamisega, vaid pigem eesmärk on toetada EELKd ja Kristuse kirikut tervikuna. 4. Kokkuleppe kohaselt saame
edastada infot oma liikmetest-abivajajatest Toidupangale.
Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö 1. Lastetöö korraldamine koguduses. Koguduse lastetöös on kaks põhilist gruppi, koolieelikud ja
kooliealised. Praegu teevad lastetöötegijad pühapäevakoolitööd oma väljatöötatud õppekava kohaselt. 2. Leerikool. Leerikool järgib
EELK leerikooli kava Leeriõpetamise kava. Mõned teemad on kokku pandud suuremaks tervikuks. Kasutame ”Paarisuhte
ehituskivide” formaati käsitlemaks paarisuhteid ja abielu leerikooli kavas. Leerilapsed läbivad leerikooli ajal umbes 22 akadeemilist
tundi. 3. 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. Noortemissade ehk Toomamissade tegevus toimus kevadeni, aga sügisel missasid ei korraldatud
organisti töökoormuse suurenemise tõttu. 4. Suhted kooliga. Suhteid kohalike koolidega on tekkinud ainult Ilmatsalus, kus
külastame kooli palvuse või mõni eriloengu teemal vähemalt kaks korda aastas. 5. Piiblitunnid. Koguduses on peetud piiblitunde sel
aastal soome keeles ning sihtgrupiks on soome üliõpilased ja Tartus elavad soomlased. Piiblitunde peeti aasta lõpul ka Tartu Vaimse
Tervise keskuses. 6. Täiendkoolitus koguduse töötajatele. Ei ole korraldatud. 7. Täiendkoolitus koguduse liikmetele. Anu ja Juha
Väliaho on pidanud koguduse kooli koguduse ruumides, aga ükski oma koguduse liige pole olnud huvitatud.
Evangelisatsiooni- ja misjonitöö 1. Väljapoole kogudusest suunatud kuulutustöö korraldus. Tartu Maarja koguduse esmane
misjonistrateegia on eelarvamuste kaotamine ning kiriku ja valdada koostöö edendamine. Seda eesmärki oleme saavutanud sel aastal
väga hästi. Oleme loonud paljudele inimestele positiivse kogemus kiriku tegevusest ühiskonnas ning püüame olla nähtavad Tartu
Linnas. Diakoonia- ja valdadetöö eest vastutab Lea Saar. Misjonitöö meetodiks on suhtekorraldus valdadega, kooli(de) külastused,
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päevakeskuste palvused, eakate peod ning elanike lähedal olemine vajaduse korral. Loodame, et positiivse kogemuse saanud
inimene räägib kirikust positiivselt oma kolleegidele, perekonnale ja sõpradele. Töö tulemused paistavad pikas perspektiivis ning
otseseid tulemusi võib oodata viie aasta vältel. Praegu näeme hea suhtekorralduse vilja selles, et kõik kihelkonna vallad on soovinud
toetada EELK peretööd EELK Perekesuse kaudu. Meie eesmärk on endiselt olla pidevas ja stabiilses koostöös ühiskonnas
asutustega, kes hoolitsevad inimeste eest. Kristlike väärtuste levitamine kuulub selle töö juurde. Isiklike kontaktide kaudu on
võimalik kutsuda üksikindiviide liituma koguduse tegevusega ning sealt hakkab otsene evangeeliumi kuulutamise töö, mis on ühtlasi
ka koguduse misjonistrateegia viimane faas.
Avalikud suhted 1. Suhtekorraldust on juhtinud Lea Saar ja teised vabatahtlikud ning vahendiks on olnud otsesed inimsuhted,
Facebook, koguduse koduleht ja ajakirjandus. Sel aastal sai kogudus ka uue kodulehekülje, mis võimaldab info jagamist interneti
kasutajatele. 2. Sel aastal oleme tegelenud ka sõpruskoguduste suhetega Soomes ja Inglismaal. Selle lisaks oleme loonud sidemeid
sõpruskooriga Poris.
Majanduselu 1. Kirikuhoonete, kinnis- ja muu vara seisukord ja kasutamine. Kogudusemajas teostati suvel remont talguväe abiga
ning värvisime kantselei ja nõupidamisruumid. Aasta lõpul käivitati ka remonditöid kogudusemaja 1 korrusel, et võimaldada EELK
Perekeskusel rentida neid ruume. Tänu koostööle EELK Perekeskusega on kogudusemaja 1 korrus peaaegu tervenisti renoveeritud.
Ruumid on ilusad ja vastavad Perekeskuse ja koguduse mitmekesistele vajadustele. 2. Suur kirikuhoone aadressil Pepleri 1 on
suhteliselt kehvas seisus ning selle renoveerimine on koguduse sekundaarne ülesanne. Peamine vastutus suure kirikuhoone
ülevalpidamisel ja renoveerimisel on jätkuvalt Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusel. Suurt kirikut kasutatakse jumalateenistusteks ja
kontsertideks suvisel ajal. 3. Kogudus on otsustanud algatada detailplaneeringut aadressil Õpetaja 5, et ehitada kogudusemaja
kõrvale ärimaja, mis tooks kogudusele majanduslikku kasumit. 4. Tulude ja kulude üldülevaade, hinnang majanduslikule olukorrale
ja tulevikuväljavaated. Tulude ja kulude ülevaade on täpsemalt esitatud numbrilises aruandes. Koostöö Peetri kooliga lõppes
ootamatult sel aasta suvel. See oli kogudusele suur majanduslik tagasilöök, aga oleme püüdnud elada väga säästlikult. Samas on vaja
teha investeeringuid, et olla atraktiivne ruum, mida erinevad grupid soovivad rentida. EELK varahaldus ei ole meie kogemusel olnud
eriti abivalmis aitama kogudust majanduslikkes küsimustes ning oleme tundnud, et neis küsimustes on meid jäetud üksinda. Samas
oleme leidnud kohalikul tasandil palju nõuandjaid ja abilisi. Suur osa abist oleme saanud Maarja kiriku sihtasutuse liikmete kaudu.
5. Olulised laenud ja võlad. Kogudusel on hetkel laen Peetri kogudusele summaga 3686,92 €. Selle laenu andis Peetri kogudusele üle
MTÜ Tartu Luterlik Peetri kool. Maksame võla ära kahe aasta jooksul alates aasta 2016 kevadest. 6. Palgad ja töötegijate
majanduslik toimetulek. Koguduse töötegijate palgatase on hetkel suhteliselt nõrk. Sellegi poolest märkan, et majandus on parem kui
eelmisel aastal ja annetused on suuremad.
Koguduse suhted teiste institutsioonidega 1. Koguduse suhted kohaliku omavalitsusega ja valdadega on head tänu diakooniatööle ja
tööle kohalikes omavalitsustes. 5 2. Koguduse suhted teiste konfessioonidega on head, kuigi praktilised ja pidevad koostöövormid
puuduvad. 3. Suhted praostkonna teiste kogudustega on head. Praktiline väljund koostööst on suvel korraldatud lastelaager koostöös
Maarja Magdaleena kogudusega. 4. Otseseid suhteid teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega on vähe. Parim koostöö
on EELK perekeskusega, AA rühmaga ja Evangeelsete Üliõpilaste ühendusega. 5. Suhted sõpruskogudustega: kogudused,
suhtlemise laad, intensiivsus. Aastal 2013 oli meil aktiivsed sõprussuhted ainult Turku Henriki kogudusega. Nemad külastasid meid
paar korda ning loodame tulevikus ka nende kogudust külastada. Selle lisaks leidsime Porist sõpruskoori, mis külastas meid suvel.
Ühine kontsert oli tore ning sarnast tegevust püüame arendada ka tulevikus. Koostöö sõpruskogudustega on hetkel piirdunud ainult
külastustega, aga loodame arendada suhteid edasi. Võibolla saame tulevikus jagada ka infot ning korraldada koolitusi, mis aitavad
arendada ühe või teise koguduse töö ja tegevusvaldkondi.
Koguduse liikmed 1. Muudatused koguduse koosseisus ja selle põhjused (suurenenud, vähenenud, muudatused vanuselises ja
soolises koosseisus jne). Koguduse liikmete koosseis on veidi kahanenud, aga jumalateenistuste külastajate arv on kasvanud.
Annetajaliikmete arvu kahanemine tuleneb tõenäoliselt sellest, et uusi liikmeid tuleb vähe juurde ning vanad surevad ära.
Kirikuhoone puudumine mõjutab negatiivselt inimeste huvi saada meie koguduse liikmeteks. 2. Liikmete vahekord kaasinimestega.
Koguduse aktiivsete liikmete omavahelised suhted paistavad head ning koguduse õhkkond on soe. 3. Liikmete vahekord teiste
konfessioonide liikmetega (oikumeeniline tegevus). Oikumeeniline tegevus koguduse sees on enamasti seotud baptistidega ja
metodistidega. 4. Liikmete kodune elu (kas on mõlemad abielupooled koguduse liikmed, kui palju on laulatatud abielusid, lastega
pered, perede materiaalne olukord, perede side kogudusega, kõlbeline olukord, pahed jne). Suurimad mured koguduse liikmete ja
töötegijate koduses elus on enamasti seotud inimsuhete, tervise ja majandusega. Suur väljakutse on julgustada vabaabielus või
niisama koos elavaid inimesi sõlmima kiriklikku abielu. Põhjused pühenduse hirmuks võivad olla seotud minevikku traumadega, aga
samas peavad inimesed mõistma, et abielus sisaldub Jumala õnnistus ja igasuguses kooselus on vajalik inimese oma vastutus.
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Hinnang ja muud tähelepanekud Möödunud aasta on olnud koguduse jaoks väga hea. Oleme jätkanud kogudusemaja remontimist
vähehaaval ning nüüdseks on kogudusemaja peaaegu tervenisti renoveeritud. Ruumid on ilusamad ja vaheseinade eemaldamine on
muutnud maja planeeringut selgemaks. Kuigi koguduse liikmete arv on püsinud suhteliselt samana ja isegi veidi kahanenud, on meie
koguduse mõjusfäär kohalikes omavalitsustes laienenud. Oleme laialt tegutsev kihelkonna kogudus ja misjonimeelne kogukond ja
meie tööala on geograafiliselt suur. Tulevikus selle töö jätkamiseks on vaja kindlasti juurde inimressursi. Tartu Maarja kogudus
teenib ja evangeliseerib palvuste ja piiblitundidega inimesi, kes pole (veel) koguduse liikmed või maksumaksjad. Järjest laienev
suhete võrgustik on teinud kogudusest vajaliku ja tähtsa partneri valdades ja linnas hoolekandetöö ja vaimuliku töö osas. Koguduse
tuumik on aktiivne ja rõõmus ning õhkkond jumalateenistustel 6 on soe ja sõbralik. Kiriku remondi alustamine mõjuks hästi
koguduse liikmetele ning oleks märk Tartu Linnas meie koguduse võimest tõusta esile. Suhted väliskoguduste ja
misjoniorganisatsioonidega on aktiivsed ja koostöö kannab vilja. Kõige suurem väljakutse koguduse jaoks on koguduse majanduse
jätkusuutlikuks muutmine ja kinnisvaraarendus koguduse majanduse toetamiseks. Samuti kiriku loodatavasti algav remont mõjutab
kogudust positiivselt.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

4 640

2 891

372

1 308

5 012

4 199

Materiaalne põhivara

12 543

15 783

Kokku põhivara

12 543

15 783

17 555

19 982

Laenukohustused

1 844

6 000

Võlad ja ettemaksed

2 901

4 582

Kokku lühiajalised kohustused

4 745

10 582

Laenukohustused

1 494

1 734

Kokku pikaajalised kohustused

1 494

1 734

6 239

12 316

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

7 666

7 584

Aruandeaasta tulem

3 650

82

11 316

7 666

17 555

19 982

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Liikmetelt saadud tasud

12 256

12 626

Annetused ja toetused

29 778

25 991

Tulu ettevõtlusest

6 568

6 776

Muud tulud

2 907

4 281

51 509

49 674

-11 478

-9 960

0

-100

Mitmesugused tegevuskulud

-23 017

-19 285

Tööjõukulud

-11 609

-18 541

-1 660

-1 706

-95

0

-47 859

-49 592

Põhitegevuse tulem

3 650

82

Aruandeaasta tulem

3 650

82

Tulud

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

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

2015

2014

3 650

82

3 240

1 706

0

-1 660

3 240

46

936

-538

-1 681

-2 575

6 145

-2 985

Saadud laenude tagasimaksed

-4 396

-4 144

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-4 396

-4 144

Kokku rahavood

1 749

-7 129

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 891

10 020

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 749

-7 129

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4 640

2 891

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

7 584

7 584

Korrigeeritud saldo
31.12.2013

7 584

7 584

Aruandeaasta tulem

82

82

31.12.2014

7 666

7 666

Aruandeaasta tulem

3 650

3 650

11 316

11 316

31.12.2015
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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

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,
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
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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 2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud
tehingutega.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Kassa

1 625

15

Swedbank

2 308

2 422

SEB Pank

707

454

4 640

2 891

Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

156

288

Sotsiaalmaks

356

561

Kohustuslik kogumispension

22

34

Töötuskindlustusmaksed

26

46

560

929

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

Kokku
Ehitised
Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2013
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

Soetusmaksumus

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

Amortisatsioonikulu

-1 611

-36

-13

-49

-1 660

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

-1 580

31.12.2014

-1 580

31.12.2015
Soetusmaksumus

18 698

735

563

1 298

19 996

Akumuleeritud kulum

-6 188

-711

-554

-1 265

-7 453

Jääkmaksumus

12 510

24

9

33

12 543

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
1 710

1 710

Võlad töövõtjatele

631

631

Maksuvõlad

560

560

2 901

2 901

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014
Võlad tarnijatele

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

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

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
ELY misjonitöö valdades

0

12 483

-12 483

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

0

12 483

-12 483

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

0

12 483

-12 483

0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

12 256

12 626

12 256

12 626

2015

2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

12 483

9 960

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

17 295

16 031

Kokku annetused ja toetused

29 778

25 991

2015

2014

Rahaline annetus

29 778

25 991

Kokku annetused ja toetused

29 778

25 991

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015

2014

Ruumide renditulud

6 568

6 776

Kokku tulu ettevõtlusest

6 568

6 776

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

Misjonitöö korraldamise teenus

11 478

9 960

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

11 478

9 960

2015

2014

4 084

4 725

Elektrienergia

635

765

Soojusenergia

3 449

3 960

1 509

2 443

646

948

0

768

Teavitus

1 814

1 961

Remondi ja majapidamistarbed

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Energia

Mitmesugused bürookulud
Kommunaalkulud (vesi,prügi,ATS)
Isikliku sõiduauto kasut. kompensatsioon

2 577

4 419

Raamatupidamisteenus

300

960

Jumalateenistustega seotud kulud

356

494

Laste- ja noortetöö

525

418

0

88

271

22

EELK Kirikumaksud

1 716

1 957

Tööjõu rent (õpetaja)

8 980

0

239

82

23 017

19 285

Töö täiskavanute ja peredega
Kirikumuusika

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

Palgakulu

8 676

13 880

Sotsiaalmaksud

2 933

4 661

11 609

18 541

1

1

31.12.2015

31.12.2014

2 801

2 424

2015

2014

0

5 570

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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