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2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ Vaimupuu annab välja ajakirja Vaimupuu, korraldab erinevaid üritusi ja koolitusi vaimupuudega inimestele ning teeb koostööd teiste
vaimupuudega inimestega tegelevate organisatsioonidega. Ajakiri Vaimupuu on vaimupuudega inimeste, nende pereliikmete, sõprade ja
toetajate häälekandja. Meie eesmärk on ühendada erinevaid vaimupuudega inimeste organisatsioone üle Eesti ning kajastada vaimupuudega
inimeste probleeme nende endi vaatenurgast lähtudes. Ajakiri kaasab mitmeid inimesi erinevatest valdkondadest, laiendades sellega
sotsiaalvõrgustikku, kaasates puudega inimesi ühiskonda ning vastupidi, tutvustades avalikkusele vaimupuudega inimeste maailma, teenuseid,
mõtteid ja soove. Tekstide arusaadavuse huvides kasutatakse üle Euroopa tunnustatud lihtsustatud keelt. Vaimupuu veebileht on
www.vaimupuu.ee ja https://www.facebook.com/Vaimupuu Veebiversioonist on kättesaadav lisamaterjal, mis erinevatel põhjustel trükkida ei ole
võimalik. Näiteks videomaterjal, tagasiside ürituste, kaastööde jms. suhtes mis tuleb ajakirja lugejatelt. http://www.vaimupuu.ee/ Ajakirjas
Vaimupuu on järgmised rubriigid: Meie inimesed: portreelugu mõnest toredast, endaga hakkama saavast vaimupuudega inimesest. Meie
sõbrad: teeme juttu teiste tugiorganisatsioonide inimeste ja ametnikega, kellest sõltub vaimupuudega inimeste käekäik. Meie külaline: sõna saab
avaliku elu tegelane, kes oma igapäevatöös ei puutu kokku vaimupuudega inimestega. Tasub teada: tutvustame uusi seadusi ja
valitsusorganisatsioonide vaatenurki vaimupuudega inimeste probleemidele. Tarkuseterad: psühholoog Toivo Niibergi nõuanded tervislikust
eluviisist ja nipid eluga hakkama saamiseks. Sündmused: kajastame üritusi, mis on korraldatud vaimupuudega inimestele. Kööginurk: õpetame
lihtsamate toitude valmistamist, abiks fotomaterjal. Peame silmas, et toit oleks tervislik, odav ja lihtsalt valmistatav. Ajakirja materjali kogumine:
Otsida kokku ajakirja materjal vastavalt väljakujunenud rubriikidele. Selleks tuleb teha järgnevaid tegevusi: * käia erinevates tugiliitudes; *
kohtuda erinevate inimestega intervjuude ja info saamiseks; * külastada vaimupuudega inimestele korraldatavaid üritusi ja kajastada neid; *
ärgitada vaimupuudega inimesi kaastöid tegema. MTÜ Vaimupuu tegevus toimub projektide põhiselt. Enamus rahastusest saame
Hasartmängmaksu Nõukogu aastaprojektide kaudu. Väike osa rahastamisest on eraannetajatelt ja ettevõtete annetustest. 2016 tegevust
hindame edukaks, välja sai antud 7 ajakirjanumbrit. MTÜ Vaimupuu organiseeris erinevaid koolitusprogramme puuetega inimestele, näiteks
„Säästlik tarbimine“.
2017 aastal plaanime tegevust jätkata erinevate koolituste ning kursuste laiendamisega. Plaanime anda välja 7 ajakirjanumbrit, lisaks kalender.

3

Mittetulundusühing Vaimupuu

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

5 210

4 500

956

613

6 166

5 113

Materiaalsed põhivarad

498

969

Kokku põhivarad

498

969

6 664

6 082

Võlad ja ettemaksed

1 029

1 170

Kokku lühiajalised kohustised

1 029

1 170

1 029

1 170

4 912

1 282

723

3 630

5 635

4 912

6 664

6 082

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

24 204

16 378

2 085

1 954

26 289

18 332

-16 303

-7 128

Mitmesugused tegevuskulud

-2 607

-2 885

Tööjõukulud

-6 069

-4 360

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-471

-304

Muud kulud

-116

-23

-25 566

-14 700

723

3 632

0

-2

723

3 630

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

723

3 632

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

471

304

Kokku korrigeerimised

471

304

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-343

-597

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-141

-1 246

0

-2

710

2 091

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-978

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

-978

710

1 113

4 500

3 387

710

1 113

5 210

4 500

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Makstud 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
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

1 282

1 282

Aruandeaasta tulem

3 630

3 630

31.12.2015

4 912

4 912

723

723

5 635

5 635

Aruandeaasta tulem
31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Vaimupuu MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 400 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 400 euro, kajastatakse
kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud
väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga
seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse
vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud
eluead, võetakse
need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

400

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui
lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.
Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.
Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses
perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse
kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.
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Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

354

354

Võlad töövõtjatele

265

265

Maksuvõlad

295

295

Muud võlad

115

115

115

115

1 029

1 029

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

161

161

Võlad töövõtjatele

207

207

Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

802

802

1 170

1 170

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

4 536

3 259

Sotsiaalmaksud

1 533

1 101

Kokku tööjõukulud

6 069

4 360

31.12.2016

31.12.2015

4

4

2016

2015

4 536

3 259

Lisa 4 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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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017
Mittetulundusühing Vaimupuu (registrikood: 80334123) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MERIKE RAMOT

Juhatuse liige

03.07.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine

58141

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 55634449

E-posti aadress

merike.ramot@gmail.com

