MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010
aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: JAAN TÕNISSONI INSTITUUT

registrikood: 80088411

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 67
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10135

telefon: +372 6816415, +372 5119245

e-posti aadress: mai@jti.ee
veebilehe aadress: www.jti.ee

JAAN TÕNISSONI INSTITUUT

2010. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

7

Bilanss

7

Tulemiaruanne

8

Rahavoogude aruanne

9

Netovara muutuste aruanne

10

Raamatupidamise aastaaruande lisad

11

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

11

Lisa 2 Tööjõukulud

12

Lisa 3 Seotud osapooled

12

2

JAAN TÕNISSONI INSTITUUT

2010. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
2010.majandusaasta juhatuse tegevusaruanne
Jaan Tõnissoni Instituut on mittetulundusühing, mis töötab oma põhikirja alusel ja projektimeetodil. 2010.aastal jätkus instituudi tegevus
väljakujunenud programmide alusel, mida realiseeriti instituudi keskustes. Hoogsalt on laienenud 2008.a. alustanud Maailmahariduse Keskuse
tegevus. 2010.a. alustas praktilist tegevust Demokraatiauuringute Keskus
Järgnevalt Jaan Tõnissoni Instituudi tegevusaruanne instituudi keskuste kaupa:

KODANIKUHARIDUSE KESKUS ( KHK )
Civitas International
Jätkati 2000. aastal alanud koostööd organisatsiooniga Center for Civic Education (CCE) (Calabasas, USA). 2009/2010 projektiaastal jätkasime
kauaaegset tegevust projekti "Kodanik" propageerimisel.
Osalesime CIVITAS International koostöövõrgustiku USA ja Balti riikide aastakonverentsil, mis toimus 21. - 28. juulil Jakartas Indoneesias.
2009/2010 projektiaasta sisuliseks tegevuseks oli põhikooli õpilastele mõeldud õppetunni väljatöötamine koostöös partneritega USA Illinois ja
Iowa osariigist ning Lätist ja Leedust.
Civitas International raames toimunud tegevusi rahastas Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsus CCE kaudu.
Projekt „Avastusretk Euroopasse“ (Euroopa Liidu alane aktiivõppe meetodite kogumik gümnaasiumile))
Jätkus osalemine 2009 aastal alanud Konrad Adenaueri Fondi (Saksamaa) poolt koordineeritud projektis, mille eesmärgiks oli Euroopa Liidu
tundmaõppimisele kaasa aitava metoodilise materjali koostamine. Lisaks Eestile osales projektis ka Läti. Nii Eesti kui Läti poolt osales projektis
kaheksa inimest, kelle hulgas oli üldhariduskoolide õpetajaid, valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, kõrgkoolide õppejõude.
Projektimeeskonnad kohtusid saksa kolleegidega jaanuaris 2010 Wendgräbenis (Saksamaa). Arendusseminaril lõpetati Euroopa Liidu
õpetamiseks sobilike mängude ja metoodiliste lahenduste käsiraamatu koostamine. Valminud õppematerjali tutvustamiseks Eestis korraldati 3
seminari: 6. mail Jänedal, 24.mail Jõhvis, 25.mail Tallinnas.
Projekti rahastas Konrad Adenaueri Fond Saksamaalt.
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed seminar-teabepäev
11. veebruaril 2010 toimus Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskuse korraldusel Tallinnas hotellis "Olümpia" Integratsiooni ja
Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed seminar-teabepäev. Üritusel osales 32 inimest erinevatest eesti ja vene õppekeelega koolidest üle Eesti
ning valitsusvälistest organisatsioonidest. Osalejate enamik oli kokku puutunud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed poolt
korraldatud integratsiooniteemaliste projektikonkurssidega ning Kodanikupäeva viktoriiniga.
Teabepäeva eesmärgiks oli: uuenenud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ning selle 2010.aasta tegevuse ja
projektikonkursside tutvustamine, ettepanekute ning soovituste saamine osalejatelt Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed
projektidele ja Kodanikupäeva viktoriinile.
Seminar-teabepäeva rahastas Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
Kursuse "Inimene ja õigus" rakendatavuse uuringuprojekt.
Saamaks ülevaadet kümnekonna aasta jooksul õiguse alal toimunud muudatustest ning varasemate materjalide (aastail 1999 – 2000 JTI
Kodanikuhariduse keskuses välja töötatud valikõppeaine õpiku „Inimene ja õigus“) kasutamiskõlblikkuse kohta analüüsis KHK õppevara ja
toimunud muudatusi õigusruumis ning kogus ekspertidelt arvamusi õiguse õpetamise metoodilise kattevara uuendamiseks. Valmis
ekspertiisdokument ning koostati soovitused uue õigusõppe mudeli välja töötamiseks, mis loovad hea aluse uue õigusõppe õppevara
koostamiseks.
Uuringuprojekti rahastati Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Projekt „REKRY-AMARE“
2010.a. algas Helsingi Ülikooli, Palmenia Centre for Continuing Education poolt koordineeritud ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud
rahvusvaheline 2013. aastani kestev projekt, milles KHK osaleb partnerina.
Projekti eesmärgiks on toetada kõrgharidusega ja oskustöölistest immigrantide lõimumist ühiskonda. KHK juhataja osales 14.- 15. oktoobril 2010
Lahtis projekti avaseminaril.
KHK valmistas ette ja korraldas projekti esimese sisulise rahvusvahelise seminari, mis toimus 16.- 17. detsembril Tallinnas, Tallink City Hotel
konverentsikeskuses.
Õpilaste väärtushinnangute alane uuring
Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel alustas KHK eesti ja vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpilaste
pilootküsitlust selgitamaks välja nende mitmekultuurilise ühiskonna alaseid väärtushinnanguid ja hoiakuid ning kooli rolli nende kujunemises.
Pilootküsitlus viidi läbi Ida-Virumaa, Harjumaa ja Tallinna koolides.
Seoses pilootküsitlusega osales KHK juhataja 2010. aasta novembris Riias toimunud Londoni Metropolitan Ülikooli poolt mitmel Euroopa maal
(sh Eestis) läbi viidud rahvusvahelise õpilaste väärtushinnangute alase uuringuprojekti Baltimaade kokkuvõtete tegemisel.
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Projekt jätkus 2011. aastal ning seda finantseeris Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

koolituskeskus
1. Pedagoogide täiendkoolitus
KURSUSED JÄRGMISTES AINETES/VALDKONDADES
aJALUGU, ÜHISKONNAÕPETUS, LOODUSÕPETUS, MEEDIAÕPETUS, EMAKEEL&KIRJANDUS, INGLISE KEEL, MATEMAATIKA,
ALGÕPETUS

Kokku toimus 2010. aastal 94 õppepäeva 1836 osalejaga

LISA. TÄIENDKOOLITUSREIS
KOOSTÖÖS GERMALO REISIBÜROOGA 31.07-07.08 KOOLITUSREIS ITAALiasse ja prantsusmaale
tEEMA ”UUSaja AJALUGU, KIRJANDUS, KULTUUR”
42 OSALEJAT

2. riigieksamite ettevalmistuskursused
Ajavahemikus jaanuar - mai 2010 toimusid 30-50-tunnised vabahariduslikud riigieksamite ettevalmistuskursused järgmistes üldharidusainetes:
ajalugu(tallinnas )
ühiskonnaõpetus( pärnus), KIRJANDIÕPETUS (TALLINNAS) , MATEMAATIKA(TALLINNAS) JA PÕHIKOOLI MATEMAATIKA LÕPUEKSAMI
ETTEVALMISTUSKURSUS (TARTUS)

Kokku 52 õpilast, 55 õppevalikut

MAAILMAHARIDUSE KESKUS ( MHK )
Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide kaudu (Watch and Change)
Periood: veebruar 2008 – jaanuar 2011
Rahastaja: Euroopa Komisjon
Partnerid: People in Need (Tšehhi Vabariik), People in Peril (Slovakkia), Centre for Citizenship Education (Poola)
Vaata ja muuda oli JTI kolmeaastane maailmaharidusprojekt, mille eesmärgiks oli pakkuda õpetajatele ja õpilastele huvitavaid ning intrigeerivaid
kaasaaegseid dokumentaalfilme ja koolitusi erinevatel globaalsetel ning sotsiaalsetel teemadel. Projekti kolmandal aastal toimus noortele
sotsiaalreklaamide stsenaariumide võistlus „Ole(d) salliv“, millest võttis osa 10 noort ja üks terve klass. Parimate stsenaariumite kirjutajatele
korraldati Eestis filmitegemise töötuba või nad said osaleda Slovakkias toimunud filmiklubide suvekoolis. Lisaks osteti aasta jooksul mitmeid uusi
filme projekti filmikogusse ning koostati õppematerjale filmide juurde. Kodanikupäeval korraldati koolidele eriprogramm, kus koolidel oli võimalik
vaadata tasuta filme „8“ ja „Yes Men Change the World“.
Meedia kaasatus arenguteemade tutvustamisel avalikkusele ( Media Engagement in Development Issues and Promotion )
Periood: jaanuar 2009 – mai 2010
Rahastaja: Euroopa Komisjon
Projekti eesmärgiks oli Eesti ajakirjanike, poliitikute, ärisektori ja üldise avalikkuse harimise kaudu ( arengumaade ja arengukoostöö teemadel )
jõuda lähemale ÜRO Aastatuhande arengueesmärkide ( MDG ) saavutamisele. Projekti käigus toodeti materjale, mis aitasid erinevaid
teavitustegevusi läbi viia: dokumentaalfilmi ” Riik, kus elavad mudukafid” (filmitud Ugandas ) levitamine, ümarlaudade ja amatöörfotode konkursi
korraldamine, kampaaniatoodete levitamine. Projekti tulemusteks olid: suurenenud artiklite ja arvamuslugude arv Eesti meedias arenguriikide
teemal; kodanikeühenduste kasvanud teadlikkus vaesuse ning arengumaade teema meedias ja avalikkuses kajastamise kohta; Eesti inimeste
suurem teadlikkus ÜRO Aastatuhande arengueesmärkidest.
Afganistani sõpruskoolide projekt
Periood: märts 2009 – veebruar 2012
Rahastaja: Euroopa Komisjon
MHK teostab Eestis 2009.a. märtsis alanud kolmeaastast projekti, mille eesmärk on luua kontakte Eesti ja Afganistani koolide vahel ning
tutvustada Afganistani riiki Eestis. Projekti käigus on loodud sõprussuhted 11 Eesti ja Afganistani kooli vahel, Afganistani teemapäevade ja
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külalisesinejate abil tutvustatakse Afganistani ka teistes Eesti koolides ning meedia kaudu ka laiemale avalikkusele.
Kõik projektis osalevad koolid on korraldanud vähemalt ühe Afganistani teemalise ürituse, kus on kas esinenud külalisesineja Afganistanist,
proovitud Afganistani rahvarõivaid, vaadatud Afganistani-teemalist dokumentaalfilmi, valmistatud Afganistani toite ning kohtutud Eestis elava
Afganistani põgenikuga. Samuti korraldati Alatskivi Keskkoolis 11. oktoobril Afganistani päev, kus osalesid 6 projektiga seotud kooli õpilased ja
õpetajad.
Projekti teisel aastal avaldati õppematerjal "Islamimaailmas - didaktiline materjal keskkooliõpetajatele", mida on jagatud 75-le koolile ja 5-le
noortekeskusele.
Eesti ajakirjanduses avaldati üle 30 Afganistani-teemalise intervjuu, arvamusartikli või fotoseeria, kus Afganistani tutvustati teise nurga alt kui
ainult sõjakoldena. Korraldati filmitootja Vahur Laiapea reis Afganistani, kus 2 nädala jooksul filmiti üles materjal dokumentaalfilmiks, mis peaks
valmima 2011.a. suvel.
Projekti raames on ettenähtud toetusfond Afganistani sõpruskoolidele. 2010.a. kaardistati 10 sõpruskooli vajadused ning esimestele koolidele on
toetusfondi summade eest ostetud arvutid ja õppevahendid ka üle antud.

Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng (Education for Social Justice)
Periood: september 2009 – mai 2012
Rahastaja: Euroopa Komisjon
Projekt pakub koolidele toetust uute tunniplaanide ja õppemoodulite väljatöötamisel ning praktilist koolitust ja tuge läbivate teemade
õpetamiseks, näiteks keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng, kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus.
Projektiga on liitunud 21 kooli ja käima on lükatud Moodle internetiplatvorm www.globaalneoiglus.org. Aasta jooksul on toimunud mitmeid
koolivisiite koos Fairtrade esindajatega ning vabatahtlikega erinevatest organisatsioonidest GLEN jms. Koolides on korraldatud mitmeid näitusi,
mis tutvustasid islami kultuuri ja Sub-Sahaara riike. 5-l eesti üldhariduskooli õpetajal oli võimalus osaleda suvekoolis Bulgaarias.
Sügisel 2010 toimus seminar õpilastele, millest võtsid osa projektiga liitunud koolide esindajad. Osalejatele tutvustati, kuidas koolis läbi viia
erinevaid sotsiaalteemalisi üritusi.
Õpeta Aastatuhande arengueesmärke ( TeachMDGs )
Periood: aprill 2010-märts 2013
Rahastaja: Euroopa Komisjon
Projekti sihtgruppideks on õpetajakoolituse õppejõud ja üliõpilased, tegevõpetajad ja õpilased. Projekt toimub koostöös Küprose, Leedu,
Bulgaaria ja Šotimaa parteritega. Projekti kodulehekülg asub aadressil www.teachmdgs.net
Projekti eesmärgiks on toetada Aastatuhande arengueesmärkide (MDG) lõimimist Eesti ja partnerriikide haridussüsteemi ning suurendada
õpetajate, õpilaste ja õppejõudude seas teadlikkust sub-Sahhaara Aafrika üldistest arenguteemadest ning aastatuhande arengueesmärkidest.
Esimesel projektiaastal toimus rahvusvaheline konverents Eestis, kus lepiti kokku koostatavate materjalide fookus. Samuti koolitati õpetajaks
õppijaid ning alustati uute õppematerjalide koostamist.

INIMÕIGUSTE KESKUS
Jaan Tõnissoni Instituut viib koostöös Läti Inimõiguste Keskuse ning mitme rahvusvahelise partneriga ellu Euroopa Pagulasfondi poolt
rahastatavat projekti "Steps to Freedom".
Projekt algas septembris 2010 ning lõpeb detsembris 2011.
Projekti eesmärgiks on jälgida, hinnata ning analüüsida varjupaigataotlejate kinnipidamise õiguspärasust kinnipidamisasutustes, samuti
kinnipidamisele alternatiivde leidmine ning alternatiivide propageerimine. Koostöös partneritega, leitakse parimaid praktikaid liikmesriikides ning
vahetatakse infot ja kogemusi.
Eelpool nimetatud projekti 2010 aasta tegevuste hulka kuulus osalemine septembrikuus avaseminaril Riias, üldise olukorra kaardistamine Eestis
ning intervjuude läbiviimine nii erinevate asutuste ametnike kui ka sihtrühma seas.
DEMOKRAATIAUURINGUTE KESKUS
Projekt „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks“
Periood: juuli 2010 – aprill 2011.
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projekti eesmärgiks oli eelkõige Ida-Virumaal tegutsevate kodanikuühenduste aktiivne kaasamine Eesti kodanikuühenduste tegevusse ja
koostöö arendamine Ida- Virumaa erinevate rahvusgruppide kodanikuühenduste vahel. Oluline oli , et projekti raames toimuvad üritused ei toimu
mitte ainult Ida-Virumaal, vaid enamasti Eesti erinevates piirkondades. Selline lähenemine annab võimaluse tavapärasest keskkonnast ja
väljakujunenud tavadest/arusaamadest eemal olles, saada aru probleemi sisust ja olemusest kõigi kogukondade vaatevinklist ja leida koos
lahendusi, mis sobivad kõgile Eestis elavatele kogukondadele.
I..Projekti käigus koondati 20-25 aktiivset Ida-Virumaa kodanikuühendust, eesmärgiga luua erinevate rahvusgruppide (eestlased, venelased,
ukrainlased, tatarlased, valgevenelased, usbekid, juudid jne) kodanikuühenduste koostöövõrgustik erinevate rahvuste integreerimiseks Eesti
ühiskonda läbi kodanikuühenduste koostöö.
II..Moodustati Ida- Virumaa erinevatest rahvustest kodanikuühenduste võrgustik ja kaardistati ühised eesmärgid. Kaardistamise tulemus annab
eelduse ühisprojektide ja tiheda koostöö väljakujunemiseks .
III.Projekti raames korraldatakse koostöövõrgustiku tööga seotud ülesannetele 11 erineva suunitlusega üritust/seminari.
IV..Iga ürituse läbiviimise tulemusena alustatakse vastavalt ürituse teemale probleemi käsitlevat ja lahendust pakkuvat ühisprojekti.
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V..Projekti alg- ja lõppfaasis viiakse läbi uuring/küsitlus, et selgitada välja projektiperioodi jooksul toimunud muudatus võrreldes pilootuuringul
saadud tulemustega ja kaardistada edasised tegevused tagamaks projekti jätkusuutlikkus.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Raha

637 313

1 104 681

Nõuded ja ettemaksed

115 340

159 626

Kokku käibevara

752 653

1 264 307

Nõuded ja ettemaksed

0

260

Kokku põhivara

0

260

752 653

1 264 567

Võlad ja ettemaksed

703 330

1 257 511

Kokku lühiajalised kohustused

703 330

1 257 511

703 330

1 257 511

7 056

9 644

Aruandeaasta tulem

42 267

-2 588

Kokku netovara

49 323

7 056

752 653

1 264 567

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

Annetused ja toetused

4 190 001

3 436 187

Tulu ettevõtlusest

2 092 996

1 155 640

Kokku tulud

6 282 997

4 591 827

-2 868 418

-1 638 189

-348 636

-273 485

Tööjõukulud

-3 011 409

-2 651 078

Muud kulud

-13 588

-34 575

-6 242 051

-4 597 327

40 946

-5 500

Finantstulud ja -kulud

1 321

2 912

Aruandeaasta tulem

42 267

-2 588

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

40 946

-5 500

Muud korrigeerimised

0

3 658

Kokku korrigeerimised

0

3 658

44 286

104 772

-554 181

-88 657

1 321

2 912

-467 628

17 185

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

260

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

260

0

-467 368

17 185

1 104 681

1 087 496

-467 368

17 185

637 313

1 104 681

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood

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

9

JAAN TÕNISSONI INSTITUUT

2010. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008

9 644

9 644

-2 588

-2 588

7 056

7 056

Aruandeaasta tulem

42 267

42 267

31.12.2010

49 323

49 323

Aruandeaasta tulem
31.12.2009
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesoleva aruande on koostanud Jaan Tõnissoni Instituudi juhatus aruandeperioodi 01.01.10.-31.12.10. kohta. Aruanne on koostatud
eesti kroonides.
Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuspõhimõtetele ja need põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raha
Jaan Tõnissoni Instituudi rahalised vahendid on pangakontodel hoitavad vahendid, mille jäägid aruandlusperioodi lõpul on võrreldud pankadega
ja nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangakontode väljavõtetel näidatud jääkidega. Sularahamakseid ei teostata.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas toimunud tehingud on kajastatud eesti kroonides vastavalt Eesti Panga kursile.
Nõuded ja ettemaksed
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivarana kajastatkse varasid maksumusega üle 40000 krooni ühiku kohta ning kasutuseaga üle aasta. Käesoleval hetkel
Jaan Tõnissoni Instituudil sellist vara ei esine.
Põhivara arvelevõtmise alampiir

40000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Rendid
Jaan Tõnissoni Instituut rendib kontoriruume aadressidel Pärnu mnt.67 ja Väike-Ameerika 8 ning kasutab liisitud
(kasutusrent) printer-paljundusmasinat. Väike-Ameerika tn.8 ruumi kasutab Kodanikuhariduse keskus ja tasub ka rendisumma, Pärnu mnt.67
hoone rendisummad jagunevad proportsionaalselt kasutatavale pinnale Koolituskeskuse, Maailmahariduse Keskuse ja administratsiooni vahel.
Printer-paljundusmasina rendisumma jaguneb projektide vahel vastavalt registreeritud kasutusele.
Annetused ja toetused
Saadud annetused deklareeritakse Maksu- ja Tolliametile esitatavas vormis INF 4 ja nende kasutamisest aruandeperioodil antakse ülevaade
vormis INF 9.
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Maksustamine
Jaan Tõnissoni Instituut kajastab põhiliselt ainult tööjõukuludega seotud makse.
Erisoodustusi üldjuhul ei tehta, seega ettevõtte tulumaksu maksmise kohustust ei teki.
MTÜ-na Jaan Tõnissoni Instituudil ei ole sellist tegevust, mille tulemusel tekiks maksustatav käive, seega ka käibemaksu maksmise kohustust
ei teki.
11

JAAN TÕNISSONI INSTITUUT

2010. a. majandusaasta aruanne

Seotud osapooled
Jaan Tõnissoni Instituudil seotud osapooli ei ole.
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Kulud
Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Tööjõukulud
(kroonides)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2010

2009

2 248 955

1 980 843

762 454

670 235

3 011 409

2 651 078

8

8

31.12.2010

31.12.2009

19

19

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2010

2009

48 200

36 000
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Aruande digitaalallkirjad
JAAN TÕNISSONI INSTITUUT (registrikood: 80088411) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANDRUS VILLEM

Juhatuse liige

05.07.2011

Resolutsioon:

Majandusaasta aruanne liikmete poolt kinnitataud.

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6816415

Mobiiltelefon

+372 5119245

E-posti aadress

mai@jti.ee

Veebilehe aadress

www.jti.ee

