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TEGEVUSARUANNE 2014

SA Dharmast
Sihtasutus Dharma on heategevusfond, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on heategevuslik
kultuuri, hariduse, spordi ja muude abivajajate toetamine avalikes huvides.
Meie missioon:
Hoolime igast lapsest alates sünnist kuni tiivad teda kannavad.
Meie visioon:
Aitame kaasa Eesti kujunemisele ühiskonnaks, mille moodustavad ise hakkama saavad
inimesed.
Sihtasutuse asutas 2001.aastal Urmas Sõõrumaa.
Sihtasutuse nõukogus on 7 liiget: Urmas Sõõrumaa (nõukogu esimees), Malle Eenmaa,
Heldur Meerits, Indrek Luukas, Sten Luiga, Allar Levandi ja Jüri Tamm.
Sihtasutus Dharma juhatusse kuuluvad Tiina Parmasto ja Tarmo Keskküla.
Sihtasutusel on üks täiskoormusega (1,0) juhatuse liige/tegevjuht, osalise koormusega
projektijuht ja raamatupidaja.
SA Dharma
on kantud Vabariigi Valitsuse korraldusega tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Eesmärgid
Visiooni saavutamiseks on püstitatud 4 eesmärki:
1.
2.
3.
4.

lastega peredele võimaldatakse sotsiaal-majanduslikku tuge;
lastel ja noortel on võimalus toetuse abil õpingutele pühenduda
lapsi ja noori suunatakse langetama teadlikke tervisekäitumuslikke valikuid;
mõjutada ühiskonna tähelepanelikkust ja hoolivust laste ja noorte suhtes.

Dharma tegevuse põhialused
Toetame eelkõige lapsi ja peresid, kes vajavad abi kas ootamatus kriisiolukorras või oma
toimetuleku parandamisel läbi tugiisiku toetuse.
Dharma ei anna abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arved vastavalt eelnevalt
esitatud ja juhatuse poolt heaks kiidetud taotlusele.
Taotluse abi saamiseks võib esitada nii abivajaja ise kui ka näiteks omavalitsus või pere tugiisik
– alati kaasatakse pere probleemide lahendamisele ka kohalik omavalitsus.
Dharma erineb teistest Eestis tegutsevatest toetusfondidest selle poolest, et fond ei piirdu
abivajajate toetamisel ainult materiaalse toetusega, vaid suudab üle-eestilist tugiisikute
võrgustikku omades pakkuda peredele kriisiolukorras ka tugiisiku toetust.

DHARMA TEGEVUSED 2014.AASTAL
Lapsed ja lastega pered
Toetused lastele ja peredele saab jagada tinglikult kaheks – igapäevaste murede lahendamine
ja tähtpäevadega seotud toetused.
Igapäevaste murede lahendamine sisaldab jooksva töö käigus saabuvate väikekriiside
lahendamist. Selliste väikekriiside raames on toetatud:
 ühte peret 2014.aasta elektrikulude eest tasumisel
 ühte peret kommunaalmaksete võla kustutamisel
 Ühe lasterikka pere ema hammaste ravi
 5 arvutit peredele
 180 last jalatsite, jopede jm. kooliks hädavajalike riietega
 6 pere lapsi koolitarvetega
 1 klaver lasterikkale perele
 11 pere majapidamises hädavajalike televiisorite, jalgrataste, mööbli muretsemisel
Dharmal on traditsiooniks saanud 3 korda aastas külastada peresid ja viia nende poolt
soovitud ning Dharma võimalustele vastavaid kingitusi. Need kolm tähtpäeva on emadepäev,
1.september ja jõulud.
2014. aasta emadepäeval saadeti kingipakid Lääne-Virumaale 5-le perele. Toetati
emadepäeva läbiviimist Jõgevamaal Dharma tugiisikute poolt.
Peredele viidi kooliks vajalikku sellel aastal Järva-, Tartu- ja Võrumaale – lastele arvuteid,
riideid, jalatseid kokku 9-le perele.
Jõuludeks saadeti pakid kokku 90-le perele, kus kasvab kokku 459 last. Jõulupakkidega
saadeti uusi kasutamata riideid (joped, dressid, kleidid, püksid jne), jalatseid, mänguasju,
voodipesu ja tekke/patju, kudumeid jpm.
Lapsevanematele pandi kingikotti ka M.Juusola raamat „Tugevaks armastatud lapsed“, et
toetada neid nende laste kasvatamisel.
2014.aasta jõulud erinesid eelmistest selle poolest, et meiega liitusid kingituste tegemisel
mitmed ettevõtted, kes soovisid endale konkreetset peret, kellele kingitust teha.
Toimus ka traditsioooniline perede külastamine jõulukinkide viimisega koos Suurperede
Abistamise Seltsiga. Külastati 4 Tartumaa peret – 2 Puhjas ja 2 Tartus.
Aitame alustada elu
Toimus traditsiooniline emadepäeva tähistamine
Pelgulinna sünnitusmajas – anti üle 34 Kaubamaja
kinkekaarti ja lilled.
Seekord istuti koos sellel päeval töötava haigla
sünnitusosakonna
personaliga
ka
hetkeks
kohvilaua ümber ja vahetati mõtteid nii haigla
muredest-rõõmudest kui ka laiemalt lastega seotud
teemadel.

Vanavanemate hoole all kasvavad lapsed
Dharma toetab vanavanemate hoole all kasvavaid lapsi alates 2013.aastast – seega esialgu
veel õpitakse selliste laste vajadusi tundma ja testitakse, mis toimib abina kõige paremini.
2014.aastal toetati Saare- ja Hiiumaa vanaemade lapsi. Saaremaale viidi 11-lapsele
kingituseks kokku 6 jalgratast, 3 sülearvutit ja 2 fotoaparaati. Hiiumaa 4 last said kokku 2
jalgratast ja 2 sülearvutit.

2014.aastal sai teoks ka
esmakordne
suvelaager
vanavanemate kasvatatavatele lastele.
Kloogaranna noortelaagris
veetsid toimeka nädala 21
last/noort Eesti erinevatest
piirkondadest –
10 Ida-Viru- , 2 Viljandi-,
1 Harju-, 3 Lääne-Viru- ja
5 Võrumaalt.

Suvelaagris selgus hädavajadus ühe tubli poisi elamistingimusi parandada ning nii soojustati
tema toas välissein ning muretseti esmavajalikud mööbliesemed – voodi, kapp ja koolilaud.
2014.aastal alustati koostööd Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühinguga, kes juba mitmeid
aastaid korraldab Tallinna linnas vanavanemate hoole all kasvavate orbude toetamist. Selle
koostöö käigus on toetatud 45 lapse varustamist uute riiete ja jalatsitega.
Asenduskodude ja kasuperede lapsed
2014.aastal jätkus koostöö Aianduskeskusega Hansaplant, mis tegeleb muu hulgas ka
istikute ja toalillede kasvatamise ja müügiga.
Seoses uute peremajade
valmimisega
asenduskodudele jätkati 2013.aastal
alustatut - nende kodude
hubasemaks ja kodusemaks
muutmist toalilledega.
Sellel aastal viidi lilled
Pärnu Lastekülasse
ja
Kuressaare Perekodule.

Leiti Eesti Aiandusliidule asenduskodust koostööpartner Taheva Sanatooriumi näol, kuhu
rajati Eesti Aiandusliidu 25.aastapäeva tähistamiseks lastele puuvilja- ja marjaaed.
Toetati ka kasuperede lapsi – 2 noore osalemist kalastusringis ja 1 noormehe võistlustantsu
treeningut. Ühte tublit noort jalgpallurit toetati ka varustuse ostmisel.
Erivajadustega lapsed
2014.aastal toetati Tartu peret, kus kasvab 2 raske puudega last, jalutuskäru muretsemisel
ning hädavajalike hooldusvahendite ostmisel.

Lapsed ja pered – vaimse tervise edendamine
Vaimse tervise edendamine on toimunud läbi koostööprojektide, kus Dharma on olnud tegev
nõustava partnerina.
Narvas asuva MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu piloteeriti alaealiste asjade komisjoni suunatud
laste vanematele suunatud tugigrupiteenuse käivitamist. Projekti eesmärk oli arendada välja
teenus, millest laste kasvatamisel abi vajavad lapsevanemad saaksid tuge ja teadmisi.
Projekti käigus sai abi 118 lapsevanemat ja võimaldati tugiisikuteenust 6 perele (nende perede
lapsed lõpetasid edukalt klassi).
Projekti toetasid Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Dharma osales nõustava partnerina.
Järvamaal MTÜ-ga Läbi Tähevärava käivitati laste ja perede vaimse tervise valdkonnas
nõustamisteenused projekti "Nõustamisteenuste tagamine kodukohas" raames. Eesmärgiks
oli tagada peredele nõustamisteenuste kättesaadavus võimalikult kodu lähedal.
Projekti toetasid Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Dharma osales nõustava partnerina.
Dharma kui Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) asutaja osales vaimse tervise
teabepäevade “Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata?!” koordineerijana Põlva, Võru, Jõgeva
ja Viljandi maakondades. Teabepäevade ettekanded olid suunatud inimeste heaolu ja vaimse
tervise edendamisele ning vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamisele.
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Dharma osaleb (projekt jätkub ka 2015) partnerina vaimse tervise poliitika alusdokumendi
väljatöötamisel kaitstes vaesusriskis elavate lastega perede huve.
2014. aasta 10. oktoobril osales Dharma
VATEK-i korraldatud Vaimse Tervise messil
oma boksiga ja tutvustas tugiisikuteenuse
sisu. Huvi tugiisikuteenuse vastu on suur ja
rõõmustav on tekkinud mõistmine, et
tugiisiku töö olemus seisnebki suuresti
abivajajate vaimses toetamises ning seeläbi
üheskoos eluprobleemide lahendamises.
Jagati ca 150 Dharma tugiisikuraamatut ning
100 Dharmat annetajale tutvustavat trükist.

Stipendiumid
Helle Randami fondist maksti 42-le suurperest pärit üliõpilasele – 12-le noormehele ja 30-le
neiule - õpingute toetamiseks stipendiumi suuruses 1000 - 1500 eurot üliõpilase kohta.
2014.aastal keskenduti oluliselt enam teavitustööle ja väga positiivne oli koostöö
maakonnalehtedega, kes olid tasuta nõus avaldama infot stipendiumivõimaluste kohta.
Tulemuslikkusest annab tunnistust senise aja rekordarv taotlejaid - 74 taotlejat. Kriteeriumid,
mille alusel toetused eraldati, olid :
 laste arv peres 5 – 16 last ehk keskmiselt 7,7 last peres
 senine õpiedukus – taotlejate keskmine kokku 4,4
 toetuse kasutamise eesmärk – õpingutega seotud elamis- ja õppevahendite kulud
Suurim taotlejate arv oli Harjumaalt (22) ja ainult 1 taotlus laekus Võrumaalt.

Helle
Randami
stipendiumi
antakse välja alates 2008.aastast,
2014.aasta oli eriline selle poolest,
et
esmakordselt
toimus
stipendiumide pidulik üleandmine
Tallinnas Rahvusraamatukogus.
Suurim arv toetusi (13) läks
Harjumaalt pärit üliõpilastele.
Kõrgkoolidest
olid
suurema
esindatusega Tallinna Ülikool 11,
Tartu
Ülikool
10,
Tallinna
Tehnikaülikool 5, Eesti Maaülikool
3 üliõpilasega. 2 üliõpilast asus
õppima väliskõrgkoolidesse.
Stipendiumitaotlused vaatas üle ja kandidaatide hulgast tegi valiku komisjon, millesse
kuulusid:
Alari Rammo – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Mai Tuulas ja Siiri Koplimaa – Eesti Suurperede Abistamise Seltsist
Tiina Parmasto – SA Dharma
Mõned näited toetuse kasutamise kavast (väljavõtted taotlustest):
 ....stipendium oleks nagu pai mu vanematele, kuna nad ei peaks mu üürikorteri
kommunaalkulude katmise pärast suures mures olema.
 Nagu ka eelmisel aastal, investeeriksin ma stipendiumisumma kogu ulatuses oma
haridusse. Alanud on minu eeldatavasti viimane õppeaasta Estonian Business
Schoolis ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal ning võin rõõmuga tunnistada, et eelmisel
aastal liikusin jälle olulise sammu võrra cum laudele lähemale
Lisaks stipendiumide eraldamisele oleme ostnud ühele üliõpilasele õppetööks hädavajaliku
arvuti.
DHARMA TUGIISIKUTE VÕRGUSTIK
Dharma tugiisikute võrgustiku loomisel 2007.aastal oli 2 peamist eesmärki:
1. Pakkuda lastele ja lastega peredele võimalikult mitmekülgset abi – lisaks materiaalsele
abile ka tuge teadmistes ja oskustes;
2. Tagada kohtadel olevate inimeste kaudu Dharma poolt jagatava abi jõudmine
peredeni, kes seda kõige enam vajavad.
Kogu võrgustiku arendustöö on planeeritud lähtudes nendest eesmärkidest.
2014.aastal toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu nõukogu projekti
SA Dharma pere tugiisikute võrgustiku tegevuse toetus 2014.
Tugiisikud
2014.aasta projekti jooksul toimus võrgustiku laiendamine vastavalt tekkinud nõudlusele.
Koolitati 22 pere tugiisikut, kes läbisid 120 ak/h baaskoolituse, nendest 4 Harju-, 1 Rapla-, 5
Jõgeva-, 5 Tartu-, 5 Võru-, 1 Põlva- ja 1 Valgamaale. Sobivad kandidaadid valiti välja koostöös
omavalitsuste sotsiaaltöötajate, piirkondlike kodanikeühenduste esindajate ja Dharma
esindajaga. Koolituse läbinud tugiisikutele
leiti koostöös omavalitsuste ja
kodanikeühendustega rakendust teenuse osutamiseks.
Kvaliteetse teenuse tagamiseks toimusid projekti jooksul tegutsevatele tugiisikutele
grupiviisilised tööalased nõustamised 44 tunni ulatuses. Selline vorm on kasutusel olnud
pikka aega ja sobib tugiisikutele.
Vajadusepõhiselt olid välja selgitatud täiendkoolitused. Kuna laste erivajadusi käsitlevaid
koolitusi sai tasuta, siis tugiisikute palvel viidi läbi 48 t koolitus grupijuhtide ettevalmistamiseks.

Tugigrupiteenus kombineerituna tugiisikuteenusega on tulemuslik ja vahel majanduslikult
säästlikum. Lisaks viidi läbi koolitused praktilise toimetuleku õpetamisest peredele, lugude
jutustamise kui meetodi kasutamisest töös laste ja peredega, toimetulekust depressiooniga ja
perevägivallaga toime tulemisest sotsiaaltöös.
2014.aastal toetati 220 peret – toetamise kestvus kuni 1 aasta pere kohta.
Võrgustik

Võrgustiku
kooshoidmiseks
ja
motiveerimiseks
toimus
2014.a.oluline tugiisikute 2-päevane
motiveerimisüritus Raudsillal.
Suvekoolis
tutvustasid
Dharma
piirkondlikud
tugikeskused
oma
tegevusi – projekte, arendustööd jne.
Koos analüüsiti möödunud perioodi ja
planeeriti uusi ühistegevusi.
2014.aasta seisuga kuuluvad Dharma tugiisikute võrgustikku järgmised organisatsioonid:
MTÜ Lapsele Oma Kodu (Ida-Virumaa), MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus (Lääne-Virumaa),
MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus (Jõgevamaa), MTÜ-d Tartu Lastekaitse Ühing ja Ühiselt
(Tartumaa), MTÜ Teeme (Viljandimaa), MTÜ Süda-Eesti Sostiaalkeskus (Järvamaa), MTÜ
Refleks (Raplamaa), MTÜ Teeme Koos (Põlvamaa), MTÜ Maana (Võrumaa).
Võrgustikuga valmistub ühinema ühendus Saaremaalt.
Vabatahtlik töö
Dharma tegevustes Tallinnas osales 2014.a. pidevalt 10 inimest, osaledes peamiselt peredele
saadetavate pakkide komplekteerimisel ja kohaleviimisel.
Vabatahtlikuna panustavad kaks inimest toetajatelt asjade Dharmasse toimetamisel.
Vabatahtlikena panustavad Fenomen Veebiagentuuri inimesed kodulehe arendusse.
Vabatahtlike abi on olemas kujundustööde teostamisel ja kodulehe administreerimisel.
Vabatahtlikena tegutsevad ka tugiisikute võrgustiku piirkondlikud juhid, kes koordineerivad
tugiisikutega seotud tegevusi piirkondades, on infovahetajad abivajajate ja Dharma vahel.

KOOSTÖÖ JA HUVIKAITSE
Tunnustusauhind „Lastega ja lastele 2014“
Projekt „Heategija 2013“ kasvas tunnustusauhinnaks „Lastega ja lastele“. Algatusgruppi
kuulub lisaks SA Dharmale kuus laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse
Liit, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ
SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei.

Koostööprojektiks kasvamise kutsus esile
2013.aastal läbi viidud tunnustusauhinna
tulemuste analüüsimine, mis tõstis esile
statuudi koostamise vajaduse ja teema
konkreetsemaks muutmise.

Tunnustust jagatakse viies kategoorias: lapse suur tegu, aasta pere, aasta tegu, muutuste
looja, elutöö tunnustus ja lisaks antakse välja eriauhind „laste lemmik“.
2014. aasta tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ laureaadid kategrooiate lõikes:
Lapse suur tegu – Jaagup Hinn (liikumispuudega koolikaaslase toetamise eest)
Elutöö preemia – Leelo Tungal (oma loominguga põlvkondadeülene laste mõjutaja)
Muutuste looja – Maire Riis (laste ja noorte leinanõustamise maaletooja)
Aasta pere – Perekond Mikk (aktiivne ja kokkuhoidev pere)
Aasta tegu – Liilia Mänd (õpik lapsevanemale, kelle laps alustab kooliteed)
Laste ja noorte lemmik – lugemiskoer Susi ja Maarja Tali
Liikmelisus organisatsioonides laste ning perede huvide kaitseks
SA Dharma on EAPN (European Anti Poverty Network) Eesti liige, mis tegeleb erinevate
vaesuse aspektidega, nagu juurdepääs tööturule, eluasemele, haridusele ja erinevatele
sotsiaalteenustele, ja teostab erinevate sihtrühmade huvikaitset. Läbi osaluse EAPN-is on
Dharmal võimalik jagada oma teadmisi abi vajavate perede olukorrast ning samas olla kursis
sotsiaalpoliitika suundadega Euroopa riikides.
SA Dharma on Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) liige. Eesti vaimse tervise
ja heaolu koalitsioon on avalikes huvides tegutsev seltsing, mis seob endas Eesti vaimse
tervise valdkonna organisatsioone, kelle peamiseks sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise
ja heaolu edendamine ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine. Dharmal on siin
oluline roll eelkõige riskiperede huvide eest seismisel.
Dharma on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige püüdes kaasa rääkida
seisukohtade kujundamises, mis puudutavad lapsi ja lastega perede temaatikat.
Oma töös on Dharma lubanud lähtuda vabaühenduste eetikakoodeksist s.o. annab oma
tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

DHARMA TEGEVUSTE RAHASTAJAD
Dharma annetajad
Üksikisikud
2014.aastal laekus annetusi 144-lt eraisikult kokku ligi 16 620 eurot. Kõikidest annetajatest 70
olid püsiannetajad.
Annetajatest 106 inimest tegid oma
annetuskeskkonna Ma armastan aidata.

annetuse

läbi

Swedbanki

Dharma annetajatest ligi 42% olid mehed ja 58 % naised. Kõige väiksem annetatud summa
oli 1 eurot ja suurim aasta jooksul tehtud üksikisikuannetus oli 7000 eurot.
Swedbanki preemiapunkte annetati Dharmale 6 880 euro väärtuses.
Ettevõtted
Ettevõtted toetasid 2014.aastal Dharmat rahaliselt 7 585 euroga. Tallinna Kaubamaja toetas
traditsioonilist emadepäeva Pelgulinna sünnitusmajas, Ernst&Young Baltic AS korraldataval
Aasta Ettevõtja 2014 galal koguti annetusi vanavanemate hoole all kasvavate laste toetuseks.
Oma tegevuses lähtume Annetuste kogumise heast tavast.
Annetuse kogumise hea tava annab annetajale
kindlustunde, et annetustena kogutud raha kasutatakse
heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt ning info
sellest
on
avalikult
kättesaadav.
Dharma oli üks esimesi, kes toetas sellise tava
rakendamist.
Lisaks rahaliselt toetavatele ettevõtetele on Dharmal häid sõpru, kes toetavad lastele ja
lastega peredele abi osutamisel:
US Invest
Tagab alati tasuta transpordi perede külastamiseks
Rademar
430-le lapsele kingipaki tegemiseks vajalikud riide ja jalatsid
A&G Ltd.
Outletkaubad Vero Modalt jm.
Oriflame
Emadepäeval ja jõuludeks emadele kingitused
Vaata Maailma SA
Kasutatud arvutid peredele
Hansaplant
Lillede kogumise kampaania asenduskodude jaoks
Eesti Aiandusliit
Puuvilja- ja marjaaia rajamine Tahevasse asenduskodule
Voog
-75% Dharma võrgustiku ühenduste kodulehe majutusel
U.S.Art on võimaldab Dharmale tasuta kontoripinda.
Dharma allfondid
Helle Randami fondi laekus lasterikastest peredest pärit üliõpilaste toetuseks 40 000 eurot.
Projektide rahastus
2014.aastal toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu nõukogu projekti
SA Dharma pere tugiisikute võrgustiku tegevuse toetus 2014 25 000 euroga.
Sisu kajastatud võrgustikutöö all.

Sihtasutus DHARMA

2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

Raha

54 651

71 570

2

Nõuded ja ettemaksed

62 003

61 403

3

116 654

132 973

116 654

132 973

6 001

4 028

7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

22 977

24 057

9

Kokku lühiajalised kohustused

28 978

28 085

28 978

28 085

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

127 823

127 823

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-22 935

-11 446

Aruandeaasta tulem

-17 212

-11 489

87 676

104 888

116 654

132 973

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

98 065

113 857

10

Tulu ettevõtlusest

4 290

6 499

11

Muud tulud

2 000

1 850

12

104 355

122 206

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-27 334

-20 114

13

Jagatud annetused ja toetused

-61 177

-54 932

14

-1 835

-2 052

15

-36 512

-52 874

16
17

Tulud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud

Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-608

-6 520

-127 466

-136 492

-23 111

-14 286

5 899

2 797

-17 212

-11 489

18
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

-23 111

-14 286

Muud korrigeerimised

-41 080

-35 530

Kokku korrigeerimised

-41 080

-35 530

0

1 295

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

1 973

-5 230

Laekunud intressid

4 099

2 064

40 000

37 450

-18 119

-14 237

Antud laenude tagasimaksed

1 200

3 400

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1 200

3 400

-16 919

-10 837

71 570

82 407

-16 919

-10 837

54 651

71 570

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

Akumuleeritud tulem

127 823

-11 446

116 377

0

-11 489

-11 489

127 823

-22 935

104 888

0

-17 212

-17 212

127 823

-40 147

87 676
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA DHARMA 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Tulude-kulude aruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemi.

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis
on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivarale eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutusele võetud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

959 eurot

Finantskohustused
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid,
nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades
sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või
kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Annetused ja toetused
Mitte-sihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti
finantseerimisega.
Sihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse
projekti finantseerimiseks.
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Tulud
Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele.
Mitte-sihtotstarbelised tulud on tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse
projekti finantseerimisega.
Neid kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Sihtotstarbelised tulud on tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse
projekti finantseerimiseks.
Neid kajastatakse lähtudes RTJ 12 toodud põhimõtetest. Tuluna kajastatakse perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks olid
need mõeldud. Selle hetkeni kajastatakse neid tulevaste perioodide tuluna.
Teenuste ja maksete vahendamisel (näiteks laenude andmine) kajastatakse need vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes
kajastatakse ainult teenitud netotulu või tekkinud netokulu.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse
intressitulu kassapõhiselt.
Sihtasutuse juurde loodud allfondi (projekti) vahendite investeerimisel teenitud tulu ja nende väljamaksmisel tekkiv kulu kajastatakse tulude ja
kulude aruandes vastavalt RTJ 12 nõuetele: tuluna kajastatakse perioodil, mil leiavad aset väljamaksmised ja sellega seotud lisakulud vastavalt
allfondi kasutamise statuudile. Selle hetkeni kajastatakse neid tulevaste perioodide tuluna bilansi passivas.

Sihtasutuse juurde loodud allfondi (projekti) osa, millele on sätestatud püsivad piirangud, kajastatakse vastavalt RTJ par 15-c kohaselt
netovara muutusena.
Allfondi vahendite investeerimisel teenitud tulu ja nende väljamaksmisel tekkiv kulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud
Kulude kajastamine raamatupidamises toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil.
Kulud, mis tehakse tegevuse käigus, on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud.
Kulusid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid.
Kulude liigitamine toimub vastavalt tulemiaruande skeemi number 1 kirjetele ja RTJ 2 nõuetele, mida täiendatakse RTJ 12 ja RTJ 14 nõuetega.
Projektide osas toimub eraldi igale projektile analüütiline arvestus.
Tulude-kulude aruandes on jagatud kulud vastavalt kulukontodel pearaamatus.

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse aruandekohustuslase valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
SA Dharma juhatuse ja nõukogu liikmed, samuti nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Arvelduskontod

21 218

34 535

Tähtajalised hoiused

33 433

37 035

Kokku raha

54 651

71 570
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Muud nõuded

Lisa
nr

62 003

62 003

Laenunõuded

58 403

58 403

Intressinõuded

3 600

3 600

62 003

62 003

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Muud nõuded

Lisa
nr

61 403

61 403

Laenunõuded

59 603

59 603

Intressinõuded

1 800

1 800

61 403

61 403

Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

341

352

Sotsiaalmaks

700

716

Kohustuslik kogumispension

54

32

Töötuskindlustusmaksed

31

54

1 126

1 154

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

5

17
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Lisa 5 Muud nõuded
(eurodes)

31.12.2014
Laenunõuded

12 kuu jooksul

Intressimäär

58 403

58 403

55 303

55 303

Muud laenud

3 100

3 100

Intressinõuded

3 600

3 600

62 003

62 003

Laenunõuded
seotud osapoolele

Kokku muud nõuded

31.12.2013
Laenunõuded

12 kuu jooksul
59 603

55 303

55 303

Muud laenud

4 300

4 300

Intressinõuded

1 800

1 800

61 403

61 403

Kokku muud nõuded

5%

Lisa nr

31.12.2015

3

Intressimäär

59 603

Laenunõuded
seotud osapoolele

Lõpptähtaeg

Lõpptähtaeg
5%

Lisa nr

31.12.2014

3

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

2 457

2 457

2 457

-2 457

-2 457

-2 457

0

0

0

2 457

2 457

2 457

-2 457

-2 457

-2 457

0

0

0

2 457

2 457

2 457

-2 457

-2 457

-2 457

0

0

0

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 206

1 206

Võlad töövõtjatele

3 641

3 641

8

Maksuvõlad

1 126

1 126

4

Muud võlad

28

28

6 001

6 001

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

167

167

Võlad töövõtjatele

2 707

2 707

8

Maksuvõlad

1 154

1 154

4

Kokku võlad ja ettemaksed

4 028

4 028

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

1 529

1 014

Töötasude kohustus
Puhkusetasude kohustus

824

507

Väljamaksmata töötasudelt kinnipeetud ja
arvestatud maksud

1 288

1 186

Kokku võlad töövõtjatele

3 641

2 707

Lisa nr

7

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine stipendiumiteks

22 137

37 450

-35 530

24 057

10,12

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

0

1 001

-1 001

0

10

Sihtfinantseerimine projektideks

0

19 687

-19 687

0

10

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

22 137

58 138

-56 218

24 057

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

22 137

58 138

-56 218

24 057
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31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine stipendiumiteks

24 057

40 000

-41 080

22 977

10,12

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

0

2 901

-2 901

0

10

Sihtfinantseerimine projektideks

0

25 000

-25 000

0

10

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

24 057

67 901

-68 981

22 977

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

24 057

67 901

-68 981

22 977

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

2013

Lisa nr
9

2 901

1 001

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

31 084

59 489

Sihtfinantseerimine projektideks

25 000

19 687

9

Sihtfinantseerimine stipendiumiteks

39 080

33 680

9

Kokku annetused ja toetused

98 065

113 857

2014

2013

31 084

59 489

1 985

3 811

33 069

63 300

2014

2013

Teenused

4 290

6 499

Kokku tulu ettevõtlusest

4 290

6 499

2014

2013

Lisa nr

Tulu sihtfinantseerimisest

2 000

1 850

9

Kokku muud tulud

2 000

1 850

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus
Mitterahaline annetus
Kokku annetused ja toetused

Lisa nr

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 12 Muud tulud
(eurodes)
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Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2014

2013

220

0

Koolituskulud

14 829

8 346

Tööjõukulud

3 040

0

480

400

0

162

4 240

220

713

402

0

174

2 670

2 463

Sidekulud

0

120

Projekti administreerimise kulu

0

2 500

Tõlketööd

0

95

Disaini ja küljenduse loomine

0

5 213

1 142

0

0

19

27 334

20 114

Üür ja rent

Projektide raamatupidamiskulu
Kommunaalkulud
Sõidutoetused
Kontorikulud
Fotode kujundamine
Supervisioon

Toitlustamine
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2014

2013

Toimetulekuraskustes lastega perede toetamine

13 474

8 263

Lasterikaste perede toetamine

39 654

39 869

Erivajadustega laste toetamine

5 170

200

0

2 050

2 879

4 550

61 177

54 932

Lastekodulaste toetamine
Projekt - Aitame alustada elu
Kokku jagatud annetused ja toetused

21

Sihtasutus DHARMA

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

0

570

Mitmesugused bürookulud

743

708

Koolituskulud

119

0

0

80

Liikmemaks

150

150

Auditi tasu

315

312

IT kulud

467

209

41

23

1 835

2 052

2014

2013

27 252

39 458

8 993

13 021

267

395

36 512

52 874

4 817

6 008

3

3

2014

2013

Muud

608

6 520

Kokku muud kulud

608

6 520

2014

2013

Intressitulu laenudelt

5 715

2 546

Intressitulud hoiustelt

184

251

5 899

2 797

Üür ja rent

Valvekulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Töötuskindlustusmaksed
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 17 Muud kulud
(eurodes)

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Kokku muud finantstulud ja -kulud
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Lisa 19 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2014

31.12.2013

Nõuded

Nõuded

55 303

55 303

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

15 600

16 900

23

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2015
Sihtasutus DHARMA (registrikood: 90006518) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TIINA PARMASTO

Juhatuse liige

13.05.2015

TARMO KESKKÜLA

Juhatuse liige

13.05.2015

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus DHARMA nõukogule
Olen auditeerinud Sihtasutus DHARMA raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014, tulemiaruannet, netovara
muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 11 kuni
23, on kaasatud käesolevale aruandele.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise
sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Minu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerin ja viin
auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.
Arvamus
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus DHARMA finantsseisundit seisuga
31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
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