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2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ Eesti Aspergerite Ühing asutati 29. oktoobril 2014 ja ühingu põhitegevusalaks on koondada
ja toetada Aspergeri sündroomiga inimesi ja pereliikmeid.

Eesmärgiks on:
* noored ja täiskasvanud Aspergeri sündroomiga inimesed ühiskonnas üles leida ja koondada
* esindada Aspergeri sündroomiga inimeste huve avalikes aruteludes, et parandada nende
elukvaliteeti Eestis, suurendada üldist teadlikkust Aspergeri sündroomi suhtes ja vähendada
sündroomiga seotud eelarvamusi
* parendada Aspergeri sündroomiga inimeste toimetulemisvõimet ja elukvaliteeti nii era- kui tööelu
tasandil kogemusnõustamise ja moraalse toetuse kaudu.

2017. aastal:

•

Jätkasime igakuiselt Tartu tugigrupi korraldamist ja tervisetoodete müüki MTÜ tegevuse toetamiseks;

•

tegelesime aktiivselt kogemusnõustamise, info jagamise ja muu MTÜ põhikirjajärgse tegevusega;

•

jätkasime “Omamoodi” foorumi, MTÜ kodulehe, Facebooki-lehe haldamist ja Skype’i tugigrupi käigushoidmist;

•

juhatuse liige osales Tartu Ärinõuandla poolt korraldatud MTÜ juhtidele suunatud koolitusseerial;

•

algatasime Tallinna aspergerite tugigrupi tegevuse; juhatuse liige osales Rootsis paaripäevasel arutelul koos erinevate riikide ASD
organisatsioonide esindajatega, teemaks oli rahvusvahelise autistide töötamisega seotud projekti kavandamine;

•

juhatuse liikmed osalesid rahvusvahelistel ASD organisatsioonide netiseminaridel;

•

toimus üle-Eestilise tugigrupivõrgustiku plaani arutamine Tallinnas, kus oli kohal esindajaid mitmetest linnadest peale Tallinna;

•

aprillis toimus MTÜ esindajate ja Tartu ning Tallinna aspergerite tugigruppide liikmete kohtumine Eesti Töötukassa esindajatega, kus
kavandati edasist koostööd.

MTÜ Eesti Aspergerite Ühingu 2017 majandusaastaaruande peamised näitajad:
Tulud, kulud, aasta tulem

MTÜ 2017 aastal müügitulu ettevõtlusest oli 450 eurot
MTÜ 2017.a.tulud annetustest, toetustest ja liikmemeksudest 387 eurot
MTÜ 2017. aasta kulud 649 eurot
MTÜ 2017 tulem 224 eurot

Personal
2017 aastal MTÜ palgatöölisi ei olnud. Tasu juhatuse liikmele ei arvestatud.

3

MTÜ Eesti Aspergerite Ühing

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

2 061

1 837

Kokku käibevarad

2 061

1 837

2 061

1 837

100

100

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara

1 737

0

224

1 737

2 061

1 837

2 061

1 837
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Liikmetelt saadud tasud

95

92

Annetused ja toetused

292

2 913

Tulu ettevõtlusest

497

1 522

Kokku tulud

884

4 527

-660

-1 721

0

-1 069

-660

-2 790

Põhitegevuse tulem

224

1 737

Aruandeaasta tulem

224

1 737

Tulud

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Põhitegevuse tulem

224

1 737

Kokku rahavood põhitegevusest

224

1 737

Laekunud osakapital

0

100

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

100

224

1 837

1 837

0

224

1 837

2 061

1 837

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

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

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
Aruandeaasta tulem

0

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

100

31.12.2016

100

1 737
224

224

100

1 961

2 061

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

1 737

1 737
100
1 837
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Aspergerite Ühing 2017. aasta 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.
Aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi
hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust
tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste
aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse
meetodil.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta .
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.
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.
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam
majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes
muude äritulude või muude ärikulude real.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

700

Rendid
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Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
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 arvestus toimub kasutades
sisemise intressimäära meetodit.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes
valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Swedpank AS

2 061

1 837

Kokku raha

2 061

1 837

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Sotsiaalministeerium

1 069

1 069

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 069

1 069

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 069

1 069

31.12.2016

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Sotsiaalministeerium

1 069

1 069

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 069

1 069

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 069

1 069
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

2016

95

92

95

92

2017

2016

0

1 069

256

1 844

36

0

292

2 913

2017

2016

Rahaline annetus

292

2 806

Kokku annetused ja toetused

292

2 806

2017

2016

Tulud kaupade müügist

497

1 522

Kokku tulu ettevõtlusest

497

1 522

2017

2016

0

-135

-202

-292

-36

0

Müüdud kaubad soetushinnas

-422

-1 294

Kokku mitmesugused tegevuskulud

-660

-1 721

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine koolituskuludeks
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

0

799

Sotsiaalmaksud

0

270

Kokku tööjõukulud

0

1 069

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

1

1

31.12.2017

31.12.2016

16

10

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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