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MTÜ Damota on 2010.  aastal asutatud mittetulundus ühing,  mille  peamiseks 
eesmärgiks on arenguabi edastamine Etioopias Wolaita Soddo piirkonnas.  
Hetkel  on MTÜ Damota keskseks tegevuseks Eesti toetajate abiga piirkonna 
vaeseimate perede lastele kvaliteetse hariduse tagamine. Lisaks õppemaksu 
tasumisele ning õppevahendite olemasolu tagamisele, on vaeseimatele lastele 
organiseerutud ka koolilõuna ning regulaarne tervisekontroll. 
Lisaks vähekindlustatud laste hariduse edendamisele püüab MTÜ Damota 
jõudumööda panustada ka Wolaita Soddo piirkonnas vastsündinute suremuse 
vähendamisesse, varustades kohalikke kliinikuid  sünnitajatele jagatavate abipakkidega. 
 
 
 

ÜLEVAADE  2016.  AASTA TEGEVUSTEST 

 
2016.  aastal lähetas MTÜ Damota Etioopiasse 9 vabatahtlikku, kes viibisid  kohapeal 
1-2  kuud. Lisaks kohapealsetele arenguabi projektidele,  panustasid MTÜ Damota 
vabatahtlikud ka erinevatel  viisidel  Eestis läbiviidud  teavituskampaaniatesse.  
 
2016.  aastal jätkus Soddo vähekindlustatud laste hariduse edendamise programm, 
mille  raames tagati Eesti toetajate abiga 76 õpilase haridus – lisaks õppemaksule 
tagati õpilastele ka koolitarbed. 65 kõige vaesemale õpilasele organiseeriti ka soe 
koolilõuna. Ning vajaduspõhiselt andsid vabatahtlikud ka lastele täiendavaid 
järelaitamistunde. 
  
 2016.  aasta jaanuaris viibis  Etioopias fotograaf Kristjan Juusu ja jäädvustas Eesti 
vabatahtlike tegemistest ja toetatavate laste perekondadest fotosid, mida 
eksponeeriti kahel korral ka Viru  Keskuses.  
Lisaks koguti jaanuaris ka filmimaterjali  Eesti vabatahtlike tegevusest. 
 
2014.  aastal Egle Holmanni eestvedamisel algatatud vastsündinud beebimütside 
kudumise kampaania on osutunud sedavõrd edukaks, et sajad vabatahtlike poolt 
kootud mütsid transporditakse iga 4-5  kuu järel  Etioopiasse, kus need vabatahtlike 
vahendusel kohalikes kliinikutes  koos mähkimislinade ja seepidega laiali  jagatakse. 
Jagati 270 abipakki. 
 
Lisaks erinevatele  näitustele,  toimus aasta vältel  mitmeid  muid teavitusüritusi:  

- Etioopia kultuurist  ja hariduse olukorrast korraldasid vabatahtlikud infoõhtu 



Tallinna  metodisti kirikus. 
- Maailmahariduse arutelu  Paide Kultuurikeskuses noorsootöötajate üritusel 

„Rõõmu vargus“.  
- Korraldati Metodisti kirikus  regulaarseid kohvikuid Etioopia laste toetuseks.  
- Alustati koostööd Etioopia puuetega inimeste  ühinguga „Amanueli  töötuba“.  

  
  
 
2016.  aastal Etioopiasse lähetatud vabatahtlikud: 
Hillevi  Miltop,  Merle Voola, Eveli  Torma, Jon Kasemaa, Bert Kasemaa, Annemai Jallai, 
Allan  Jallai,  Ahti  Hirve  ja Kristjan Juusu. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 136 2 360

Nõuded ja ettemaksed 1 472 736

Kokku käibevarad 1 608 3 096

Kokku varad 1 608 3 096

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 217 2 681

Kokku lühiajalised kohustised 217 2 681

Kokku kohustised 217 2 681

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 415 85

Aruandeaasta tulem 976 330

Kokku netovara 1 391 415

Kokku kohustised ja netovara 1 608 3 096
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Annetused ja toetused 13 358 34 162

Tulu ettevõtlusest 2 237 0

Kokku tulud 15 595 34 162

Kulud   

Jagatud annetused ja toetused -11 441 -14 688

Mitmesugused tegevuskulud -3 181 -14 587

Tööjõukulud 0 -4 561

Kokku kulud -14 622 -33 836

Põhitegevuse tulem 973 326

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 3 4

Aruandeaasta tulem 976 330



8

Mittetulundusühing Damota 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 973 326

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -736 -736

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 464 1 964

Kokku rahavood põhitegevusest -2 227 1 554

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 1 300

Saadud laenude tagasimaksed 0 -1 300

Muud laekumised finantseerimistegevusest 3 4

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 3 4

Kokku rahavood -2 224 1 558

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 360 802

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 224 1 558

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 136 2 360
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 85 85

Aruandeaasta tulem 330 330

31.12.2015 415 415

Aruandeaasta tulem 976 976

31.12.2016 1 391 1 391
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti

Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas number 2 toodud kasumiaruande skeemi number 2.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastatud tehingupäeval kehtinud Eesti panga valuutakursi järgi.

varana.

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. 

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nad laekuvad

Sihtotstarbelisi annetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused on mõeldud.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 215 215

Maksuvõlad 2 2

Kokku võlad ja ettemaksed 217 217

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 305 305

Maksuvõlad 1 332 1 332

Muud võlad 1 044 1 044

Muud viitvõlad 1 044 1 044

Kokku võlad ja ettemaksed 2 681 2 681

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses
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 2016 2015

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Välisministeerium 1 917 18 806

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 917 18 806

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 0 3 420

Sotsiaalmaksud 0 1 141

Kokku tööjõukulud 0 4 561

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 3 300

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 0 1 870



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.08.2017

Mittetulundusühing Damota (registrikood: 80311642) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LAUR LILLEOJA Juhatuse liige 22.08.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused 85601 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress ngodamota@gmail.com

Muu sidevahend Kressi tee 59, Tallinn


