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Tegevusaruanne
Aaastat 2014 võib tõenäoliselt pidada üheks tegusamaks aastaks Linnalabori ajaloos.
Varasematest tegevustest asumiseltside koostöö arendamises kasvas välja kogukonda
aktiviseeriv projekt paneellinnaosas nimega “Lasnaidee”, millest tänaseks on saanud
iseseisev ja Siseministeeriumi poolt aasta MTÜ-ks pärjatud algatus. 2014. aastal viis
Linnalabor läbi esimese suurema uuringu, algatas esimest korda raadiosaadete sarja ning
korraldas Eesti esimese koolinoorte arhitektuurikonkursi. Tegelesime ekspertanalüüsiga,
osalesime erinevates töögruppides (Arhitektuurikoda) ning kirjutasime aktiivselt
meedias (Sirp, EPL) linnaruumi ja selle arengut puudutavatel teemadel. Jätkusid ka
Linnalabori kestlikud tegevused, nagu urbanistide väljaanne U ilmumine, mida ootab eest
püsivalt veebist paberile kasvamine kui linnaretked, mille järele on kasvav nõudlus.
Allpool saab lugeda täpsemat ülevaadet meie 2014. aasta olulisematest ettevõtmistest.
Lasnaidee
Vabaühenduste Fondi toetusel toimus 2014. aastal Linnalabori eestvedamisel ja
partnerluses MTÜ Kontaktiga pool aastat
kestnud “Lasnaidee” projekt. 2013. aastal
aktiivseid naabruskondi ühendanud Linnaidee
algatusest tekkis idee suunata pilk praegu
passiivsena tajutud Lasnamäe linnaosa poole.
Täpsemalt oli plaan koondada huvigruppe
tõstma Lasnamäel elavate ja töötavate vene- ja
eestikeelsete
inimeste
teadlikkust
oma
elukeskkonnast ja soosima elanikuaktiivsust.
Projekti eesmärk oli läheneda kultuuridialoogi
edendamisele
kogukonnaarenduse
ja
elukeskkonna parandamise kaudu, ühendades vabaühendused (sh korteriühistud),
ettevõtted ja teised osapooled ühte võrgustikku, mis keskenduks Lasnamäe eluolu
parandamisele. Kuue kuu jooksul toimus kümmekond intervjuud erinevate
huvigruppidega, kogukonna eksperdite juhtimisel mitu töötuba ja kaks avaliku sündmust
“LasnaPiknik” ja “LasnaVärvid”. Lasnaidee tegevused leidsid palju kõlapinda nii kohalike
seas, kui ka laiemas avalikkuses. Projekti tulemusena tõsteti lanasmäelaste teadlikkust
võimalustest, kuidas panustada oma kodukoha arengusse; viisidest, kuidas võtta initsatiiv
oma kätesse ja leida mõttekaaslasi ning lõpuks vahenditest, kuidas oma ideid realiseerida.
Projekti lõppedes moodustus kohalike elanike tugev iseseisev võrgustik (nüüdseks
registreeritud MTÜ), mis jätkab Lasnaidee nime all.
Lasnaidee projekti koduleht - http://lasnaidee.wix.com/lasnaidee

Ruumiidee
Eesti Koostöö Kogu kutsus Linnalaborit 2013. aasta sügisel kaasa mõtlema koostatavale
riigipidamise kavale või teisisõnu riigireformile.
Riigipidamise kava põhiküsimus on, millist riiki
me tahame ja endale lubada saame. Nõnda, et riik
oleks selline, kus inimestel on hea elada ja elu
toetav masinavärk on õhem ning selgem.
Linnalabori ülesanne oli tegeleda ruumi ja
kogukonna teemadega, küsides, kuidas me elada
saame ja tahame, ning kuidas aitaks kogukondlik
tegutsemine.
Töö tulemusel valmis 2014. aasta kevadel 179 soovitust koondav maailmavaateline
raport, mis sai üheks aluseks Koostöö Kogu poolt välja töötavatele kohaliku omavalitsuse
korralduse jt seadustesse puutuvatele poliitikasoovitustele.
Projekti tuumikusse kuulusid Regina Viljasaar, Kadri Koppel, Teele Pehk Linnalaborist ja
Kristi Grišakov ning Ulla Männi konsultatsioonibüroost Väike Vasak Käsi OÜ. Kaasa
aitasid Andra Aaloe, Laura Uibopuu, Kaur Sarv, Keiti Kljavin jt laborandid ning
konsultandid.
Ülevaade projekti käigust ja tulemused on koondatud lehele ruumiidee.tumblr.com.
Saue linnakeskuse projekt
2014. aastal jätkus koostöö Linnalabori ja Saue Linna vahel keskuse visiooni loomiseks.
Aasta alguses korraldas Linnalabor sauel mitmeid töötubasid ja ümarlaudu, kuhu oli
kutsutud keskusala maaomanikke, linnavolikogu esindajaid, Sauel elavaid ja õppivaid
noori kui linna ettevõtjaid. Töötubade läbiviimisel töötasime erinevate
arengustsenaariumitega, mis julgustasid mõtlema ja unistama “kastist välja” ning mis
analüüsisid nelja erinevat võimalikku linna tulevikku. Iga töötoa järel kootasime
toimunust visualiseeriutud kokkuvõtted, mida levitasime huvitatud osapooltele. Samuti
kajastasime jooksvalt protsessi Saue linna lehes. Koodades kogukonna ideed ja
ettepanekud, koostasime keskuse visiooni dokumendi, mis esitab 20 põ himõ ttelist teesi ja
visiooni kaardi sellest, milline peaks olema tulevase arenduse korruselisus, avalik ruum,
ü ldine stiil, parkimise- ja juurdepääsukorraldus ning funktsioonid. Saue linnavolikogu 11.
juuni otsusega sai see dokument ametlikult tulevase detailplaneeringu lähteülesandeks.
2014. aasta sügisel olime taas Sauele partneriks, aidates linnal läbi mõelda olulisi nüansse
keskusala detailplaneeringu konkursi korraldamiseks.
Loe projektist lähemalt: http://www.linnalabor.ee/sauekeskus/

Liikuvuskavad ja säästev transport
Linnalabor jätkas ka 2014. aastal tööd varasemalt välja töötatud koolide liikuvuskavadega
ja säästva liikuvuse teemade populariseerimisega laiemalt. Peetri küla põhikoolis viidi
läbi kordusuuring, mis andis häid võrdlusvõimalusi 2012. aastal läbiviidud õpilaste
kooliteede uuringuga. Osalesime mitmetes Tallinna linna liikluskorralduse parendamise
töögruppides ja ülelinnalises jalgratturite loendamises.

Rattakultuuri inspiratsioonipäev
Telliskivi loomelinnaku iga-aastase sünnipäeva raames korraldasime aprillis 2014 rattakultuuri
konverentsi koos lisaprogrammiga. Kohale kutsusime eeskätt kinnisvaraarendajaid,
ehitusfirmasid, linnaplaneerijaid ja poliitikuid, keda inspireerisime heade näidetega Tallinnast,
Riiast ja Helsingist. Konverentsi debatis vaidlesid poliitikud ja arendajad rattakultuuri
edendamise üle Tallinnas ning publikuhääletus valis
kõige paremaks ideeks rattaringluse loomise Tallinna.
Üritust aitas korraldada Telliskivi loomelinnak,
Tallinna linnaplaneerimise amet, linnaratturite liit ning
toetas lisaks loomelinnakule Lumi Capital, Tallinna
kommunaalamet, Läti saatkond, Erinevate Tubade
Klubi, National Geographic Eesti ja Reval Cafe.
Inspiratsioonipäeva materjalid on kättesaadavad ürituse
kodulehel: www.linnalabor.ee/rattakonverents

Urbanistide väljaanne U

endiselt Linnalabori kõige
projekt. 2014. aastal ilmus urbanistide
number koostöös Eesti
arhitektuuriteaduskonna urbanistika
urbanistika- ja linnamaastike
XI ULD kandis pealkirja “Socialist
urbanisations: architecture, land and
toimetajate Keiti Kljavini ja Kaijaliitusid väljaande koostamisel
juhataja professor Maroš Krivy ja
College’i doktorant Tauri Tuvikene.
post-sotsialism tähendab nii
arhitektuuris ja maastikus ning
kultuuriliselt omandiõiguse teemade näitel.

Urbanistide
väljaanne U on
pikemaajalisem
väljaannet üks
Kunstiakadeemia
õppetooli ning XI
päevadega (ULD).
and post-socialist
property rights”. U
Luisa Kurikuga
urbanistika õppetooli
London University
U16s lahkame, mida
ruumiliselt,
sotsiaalselt ja

Aasta lõpus koostati U järgmine number, U nr 17 koos väliruumi ajakirja ÕU toimetusega, kuid
selle ilmumine, sh ka mahuka trükise esitlus lükkus edasi uude aastasse. Sealhulgas jätkas U
toimetus omaalgatuslike kultuurimeediate (OAKM) mitte-formaalse võrgustiku töös osalemist,
mida kroonis augustis toimunud kriitika suvekool Vormsi saarel. Ud saab alla laadida ja
lugeda aadressilt www.urban.ee

Linnaretked

2014. aastal kogusid linnaretked tuntust ja jätkus nende
regulaarne korraldamine. Võrreldes eelneva aastaga korraldati
avalikke retki vähem, kokku kuuel korral. Sihtkohtadeks ja
teemadeks olid endised industriaalalad (koostöö Telliskivi
loomelinnakuga), restitutsioon ja Väike-Õismäe (koostöö Eesti
Kunstiakadeemia urbanistika osakonnaga Urbanistika ja
Linnamaastike päevadel) ja Lasnamäe linnaosa (koostöös
Soome Instituudiga Suur-Lasnamäe linnakunstisündmuse
raames). See-eest suurenes eraldi tellitud retkede hulk nii
rahvusvahelistele (CAUE, Moldova ja Valgevene
keskkonnaaktivistid, Helsinki kultuuriosakond, Soome
digitaaldisainerid jt) kui ka kohalikele gruppidele (SEV, Game
Club, Pärnu Omavalitsuste Liit, Valgamaa ettevõtjad,
Haapsalu Kutsehariduskeskus jne), kellede hulgas oli nii vanu
kui ka uusi partnereid. Esmakordselt korraldati eriretk
arendajate, Linnaplaneerimise Ameti ametnike, seltsi
esindajate ja arhitektide osalusel, et arutada ühiselt Põhja-Tallinna oluliste arenduste üle.
Linnaretkede veeb: http://www.linnalabor.ee/linnaretked

Arhitektuuri töötuba Tallinna noortenädalal
Tallinna noortenädal 2014 raames korraldas Linnalabor koostöös Arhitektuuri
Huvikooliga 9. septembril Rotermanni kvartalis arhitektuuri töötoa 12.-17. -aastastele
noortele. Töötoa käigus oli noorte ülesandeks maketeerida Rotermanni koolimaja.
Töötuba algas ettekandega, kus anti ülevaade erinevatest koolimajadest ja nendega
seonduvast. Sellele järgnes jalutuskäik Rotermanni kvartalis, et tutvuda võimalike
kohtadega, kuhu koolimaja visualiseerida. Seejärel valmistasid noored kas üksi või
paarides makette ja töötoa lõpus tutvustasid oma ideid. Töötuba oli sissejuhatuseks
noortenädala raames väljakuulutatud koolinoorte arhitektuuri-konkurssile.

Esimene koolinoorte arhitektuurikonkurss
Linnalabor tunneb suurt uhkust selle üle, et
korraldas
Eesti
esimese
koolinoorte
arhitektuurikonkursi „Unistuste koolimaja“,
mis leidis aset 08.09-06.10.2014. Osalema
olid oodatud noored vanuses 12.-17. aastat ja
kokku laekus konkursile 155 tööd üle Eesti.
Konkurss lõppes näitusega Viru Keskuses
(17-26. Oktoobrer), kus sai näha paremikku
töödest ning toimus parimate autasustamine.
Juhendajatele ja õpilastele oli konkursil
osalemisel abiks põhjalik alusmaterjal nii
teksti, visuaali kui konkursitingimuste ja
vormistamise abi näol. Suur osalejate arv näitas, et taolise konkursi vastu on olemas suur huvi
nii õpilaste kui õpetajate poolt. Konkursi žürii pani töö käigus tähele, et lastel on palju häid

mõtteid, ent võistlustöödest olid tajutavad ka probleemid nagu last mittetoetav keskkond,
tõrjutuse tunne, koolikiusamine. Konkursi eesmärk oli anda noortele võimalus julgelt unistada
paremast igapäevasest keskkonnast ning populariseerida ruumilist mõtlemist.
Konkursi korraldas Linnalabor koostöös Tallinna Spordi-ja Noorsooameti ja Arhitektuuri
Huvikooliga.
Noortevahetus “Urban_Dream_Scape_Bukarest”
Aprilli lõpust mai alguseni toimus Linnalabori ja Rumeenia partneri Asociatia Komunitas
koostöös 10-päevane noortevahetus Urban_Dream_Scape, mille käigus kohtusid Bukarestis 25
noort Eestist ja Rumeeniast. Asociata Komunitas oli meie partner ka 2013. aastal Tartus aset
leidnud Tarbuki noortevahetusel. Kümne päeva jooksul olid noored seotud erinevate
tegevustega, alustades jalutuskäikudest kontrastses Bukarestis ning lõpetades linnamööbli
valmistamisega kohalikku parki.
Nelja päeva jooksul valmis stuudio Basar arhitektide juhendamisel linnamööbel –
piknikuplatvormid, kiiged, sildid, redel ja lauad-toolid. Mööbel seati üles Bukaresti kesklinnas
asuvasse Carol parki, juhtimaks kohalike tähelepanu sellele, et park pakub harjumuspärasest
rohkemaid kasutusvõimalusi. Parki paigaldatud mööbel võeti linnaelanike poolt soojalt vastu,
kuid kohaliku omavalitsuse poolt seatud reeglid lubasid alaliselt üles jätta vaid kiiged ja sildid.
Paar nädalat peale projekti lõppu olid paraku ka kiiged leidnud oma tee pargist välja. Ilmselt
näitab tulevik, kas meie väikesel aktsioonil on Bukaresti linnapildis ka suuremat mõju.

Urbanistide suvepäevad
26. ja 27. juulil 2014 korraldasime Võsul urbanistide rahvusvahelised suvepäevad. 2010. ja
2011. aastal toimunud legendaarsed urbanistide suvepäevad said taaselustatud väiksemas
mahus ning pigem spontaanse üritusena, kuid üritus täitis sellegipoolest oma eesmärki - kohale
tuli 35 urbanisti Eestist, Lätist ja Sloveeniast. Kohaletulnud tutvusid üksteise tegemistega,
arutasid Võsu tuleviku üle ning nautisid suvekuurorti võlusid. Suvepäevade korraldust toetas
kultuurkapital ning kooliruume lubas kasutada Vihula vallavalitsus.
Suvepäevade kutse ja fotod leiab SIIT

Mustamäe aktivismi uurimine
Mustamäe aktivismi projekti raames viibis University College Londoni doktorant Tauri
Tuvikene kolmeks kuuks (aprill kuni juuli 2014) Linnalaboris uurimispraktikal. Projekti
rahastas Ida-Euroopa Keelepõhiste Uuringute Keskus
(CEELBAS) läbi Suurbritannia doktorantidele
suunatud uurimispraktikantide programmi. Projekt sai
alguse tõdemusest, et Mustamäel pole piirkonna
tasandil aktiivseid elanikke koondavat organisatsiooni,
nagu neid võib leida Põhja-Tallinnast või Nõmmelt.
Samas võttis projekt ka eelduseks, et piirkonnas on
palju aktiivseid elanikke, kes Mustamäesse
panustavad. Tauri läbi intervjuud kohalike
korteriühistu esimeeste, aktiivsete inimeste ja
linnaosavalitsuse esindajatega, lisaks viis ta läbi ka
vaatlused Mustamäe linnaruumist. Projekti tulemused
olid sisendiks Tauri doktoritöösse, mis valmis
University College Londonis geograafia erialal
septembris 2014. Tulemuste põhjal rääkis Tauri ka 30. oktoobril Riias kutsutud esinejana R.
Šmēlings konverentsil.

Suur-Lasnamäe linnakunstisündmus
Koostöös Soome instituudiga ja Soome partneritega
korraldatud Suur-Lasnamäe linnakunstisündmus oli jätk
Soome tarbekunstnike algatatud festivalile “Oon
kaupungissa”, mis jõudis 2012. aastal ka Helsingi
disainipealinna programmi. Linnakunstisündmus tõi
Eesti suurimasse paneelrajooni soome ja eesti kunstnike
teosed, mida aitas üles leida Suur-Lasnamäe kunstisündmuse kaart paberil ja internetis. Kunst
juhatas mitmeid kohalikke, aga ka turiste paljude jaoks veel tundmatusse ja võõristust
tekitavasse linnaossa, eesmärgiks oli (taas)avastada suurejoonelist modernistliku elamuala,
ärgitada linnaelanikes huvi linnaruumi ja selles toimuva vastu. Rohkem kui kuu aja vältel
(24.09-09.11) oli võimalik osa saada 11 ajutisest kunstiteosest installatsioonidest
tekstiilikunstini ja postkaartidest sportmänguni, mille autorid selgitati välja mõlemas riigis
toimunud ideekonkursil kaudu. Sündmusele

Raadiosaade Linn ja ruum
4. juunist kuni 27. augustini sai Vikerraadiost kuulata raadiosaate sarja “Linn ja ruum”. Saade
valmis koostöös Vikerraadioga. Saatejuht Krista Taim käsitles eri ekspertide abil
kaheteiskümnes saates, kuidas ruum mõjutab meie elu ning kuidas meie teod mõjutavad ruumi.
Kaheteistkümnest saatest koosnev sari kutsus eetrisse erinevate valdkondade eksperte: ruumi
tähtsust ja tähendust analüüsisid linnauurijad Regina Viljasaar ja Kristi Grišakov; kodanikuks
olemisest ja kogukondlikkusest rääkis Teele Pehk; ruumi vaimsest ja füüsilisest tervisest rääkis
keskkonnapsühholoog Grete Arro; liikluse ja liikuvusteemasid arutasid eetris linnageograaf
Tauri Tuvikene ja Toomas Haidak Majandusministeeriumist; linnade ajaloost vestis

kunstiakadeemia professor Mart Kalm; suurlinna elu kirjeldas Neeme Raud; linnakeskkonna
mõjust inimesele rääkis psühholoogia professor Mati Heidmets: linnaplaneerimisest Pille
Metspalu ja Rea Raus; tänavatest Kadri Klementi; valglinnastumisest Eesti
Humanitaarinstituudi professor Hannes Palang; majade sünnist arhitektid büroost 3+1 ja
digiruumist arhitektid Ülar Mark ja Johan Tali.
Kõik
eetris
olnud
saated
on
ka
järelkuulatavad
Linnalabori
kodulehel:
http://www.linnalabor.ee/raadiosaade/

Uuring “Eesti kogukondade hetkeseis”
2014. aasta aprillist detsembrini viisime läbi uuringu. Koos Eesti Külaliikumisega Kodukant
kaardistati esimest korda Eestis siin tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseis
eesmärgiga saada ülevaade nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel.
Linnalabori poolne initsitiiv uuringut läbi viia tulenes varasemast Linnaidee algatusest (2013),
mille käigus kasvas oluliselt Linnaabori teadmine kogukondadest ning mis tõi ilmsiks, et
täpsema teemakohase alusinfota on edasiste kogukonda puudutavate tegevuste kavandamine
keeruline. Uuringu läbiviimine andis võimaluse hinnata paremini kogukondade valmisolekut ja
võimekust kohalikku elu korraldada ning saada teada, millistes aspektides vajavad kogukonnad
rohkem toetust.
Uuringu kvaliteedi tagamiseks kaasasime inimesi Linnalabori tuumikmeeskonnast väljaspoolt:
juhtivsotsioloogiks oli ka varem Linnalaboriga koostööd teinud Peeter Vihma, uurijateanalüütikutena lõid kaasa Jaanika Ait ja Eliise Peelo ning uuringu visuaalse keele eest hoolitses
linnalaborant Anu Kägu.
Uuring koosnes kahest osast, kvalitatiivsest (4 fookusgrupi intervjuud) ning kvantitatiivsest
(veebiküsimustikust). Küsimustik koosnes 7 teemablokist (üldinfo, liikmesus ja tegevus, info
liikumine, kogukonna aktiveerumine, tegutsemisajendid, rahaline toetus, kogukonna

definitsioon, arenguvajadused ja probleemid) ja kokku oli ca 600 vastajat. Projekti tulemusel
valmisid uuringuraport ning ülevaatlik brozüür olulisemate tulemustega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

Raha

4 910

17 195

2

Nõuded ja ettemaksed

2 732

2 265

3

Kokku käibevara

7 642

19 460

7 642

19 460

695

7 165

5

Võlad ja ettemaksed

2 433

10 934

6

Kokku lühiajalised kohustused

3 128

18 099

3 128

18 099

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 361

2 030

Aruandeaasta tulem

3 153

-669

Kokku netovara

4 514

1 361

7 642

19 460

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara

10
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

Annetused ja toetused

52 365

118 572

7

Tulu ettevõtlusest

13 052

10 116

340

14

65 757

128 702

-53 331

-118 572

-9 203

-10 574

-70

-225

-62 604

-129 371

Põhitegevuse tulem

3 153

-669

Aruandeaasta tulem

3 153

-669

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud

8

11
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

3 153

-669

-467

22 568

3

-8 501

8 152

6

0

-10 739

-5 815

19 312

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud

1 912

7 000

Saadud laenude tagasimaksed

-8 382

-15 660

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-6 470

-8 660

-12 285

10 652

17 195

6 543

-12 285

10 652

4 910

17 195

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

2 030

2 030

-669

-669

31.12.2013

1 361

1 361

Aruandeaasta tulem

3 153

3 153

31.12.2014

4 514

4 514

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Linnalabor MTÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Tulude ja kulude aruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise Toimkonna juhendist 14.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse
rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.
Avatud on 9 pangakontot, neist 8 erinevate projektide tarbeks ja 1 pangakonto üldkontona.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus
laekuvate summade hetke väärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Finantskohustused
Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud õiglane
väärtus. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Tasude arvestuse ühingu liikmetelt ja saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse RTJ 14.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Seotud osapooled
Linnalabor MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. juhatuse liikmeid, nendega seotud ettevõtteid
b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskontod

31.12.2014

31.12.2013

4 622

16 907

288

288

4 910

17 195

Sularaha kassas
Kokku raha

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

300

300

0

0

300

300

0

0

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

2 432

2 432

0

0

Kokku nõuded ja ettemaksed

2 732

2 732

0

0

Ostjatelt laekumata arved

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

4

Lisa nr

üle 5 aasta

187

187

0

0

2 078

2 078

0

0

2 078

2 078

0

0

2 265

2 265

0

0

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014
Ettemaks

31.12.2013

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

843

0

979

Sotsiaalmaks

0

1 380

0

1 577

Kohustuslik kogumispension

0

84

0

81

Töötuskindlustusmaksed

0

125

0

151

Ettemaksukonto jääk

2 432

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 432

187
2 432

187

2 788

15

MTÜ Linnalabor

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

0%

EUR

31.12.2014

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

0%

EUR

31.12.2013

üle 5 aasta

1 - 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud
Seotud osapooltelt

695

695

Lühiajalised laenud kokku

695

695

Laenukohustused kokku

695

695

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Seotud osapooltelt

7 165

7 165

Lühiajalised laenud kokku

7 165

7 165

Laenukohustused kokku

7 165

7 165

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

1

1

0

0

Maksuvõlad

2 432

2 432

0

0

Kokku võlad ja
ettemaksed

2 433

2 433

0

0

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

4 380

4 380

0

0

Võlad töövõtjatele

1 426

1 426

0

0

Maksuvõlad

2 788

2 788

0

0

Muud võlad

2 340

2 340

0

0

2 340

2 340

0

0

10 934

10 934

0

0

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

4

4

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2014

2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

52 365

118 572

Kokku annetused ja toetused

52 365

118 572
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Rahalised ja mitterahalised annetused
2014

2013

Rahaline annetus

52 365

118 572

Kokku annetused ja toetused

52 365

118 572

2014

2013

18 247

27 117

6 712

9 238

Kokku tööjõukulud

24 959

36 355

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

24 959

36 355

3

3

31.12.2014

31.12.2013

12

14

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2014

Asutajad ja liikmed

Kohustused
0

Saadud laenud

Asutajad ja liikmed

2013

31.12.2013
Nõuded

695

Kohustused
0

7 165

Saadud laenude
tagasimaksed
1 912

Saadud laenud

8 382

Saadud laenude
tagasimaksed
7 000

15 660

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

2 321

5 644
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