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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

                                                          

Mittetulundusühing Elu dementsusega (edaspidi ühing) on kantud mittetulundusühingute registrisse 28.juunil 2016.aastal.

Ühing on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud kognitiivsete ja

dementsussündroomiga inimeste, oma lähedaste hooldusega seotud isikute ja erialaspetsialistide ühendamisele, toetamisele ja

esindamisele tagamaks parim võimalik elu kvaliteet ja toimetulek sobilikus keskkonnas.

Ühingu esimese aasta tegevusteks oli planeeritud ühingu eemärgi ja tegevuskava tutvustamine ning uute liikmete värbamine, ühingu tegevuste

tutvustamiseks Facebooki lehe loomine ja uuendamine, Eesti Haigekassa ravijuhendi "Alzheimeri tõbi, diagnoos ja ravi" koostamisel osalemine,

ülemaailmse Alzheimeri tõve päeva tähistamine 21. septembril dementsussündroomiga hoolealuste tööde näituse sarja "Lähme külla"

avamisega SA PJV Keila hooldekodus. Rändnäituse eesmärgiks on teadvustada dementsusega inimeste vajadusi ja võimalusi igapäevasteks

tegevusteks ja näitusega jõuti novembris ka Viljandi Haigla õendus-hoolduskeskusesse. Ühingu liikmed osalesid veel ka Kopenhaagenis 

26-ndal Euroopa Alzheimeri aastakoosolekul.    

Ühinguga liitus 2016 aastal 11 liiget. Juhatuse 3 liikme töö aruandeaastal ei olnud tasustatav ja palgalisi töötajaid ei olnud.

Ühing sai 2 mittesihtotstarbelist annetust, mis jäid suuremas osas kasutamata.
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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016

Varad  

Käibevarad  

Raha 1 686

Kokku käibevarad 1 686

Kokku varad 1 686

Kohustised ja netovara  

Netovara  

Aruandeaasta tulem 1 686

Kokku netovara 1 686

Kokku kohustised ja netovara 1 686
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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 28.06.2016 -

31.12.2016

Tulud  

Liikmetelt saadud tasud 275

Annetused ja toetused 1 430

Kokku tulud 1 705

Kulud  

Muud kulud -19

Kokku kulud -19

Põhitegevuse tulem 1 686

Aruandeaasta tulem 1 686
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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 28.06.2016 -

31.12.2016

Rahavood põhitegevusest  

Põhitegevuse tulem 1 686

Kokku rahavood põhitegevusest 1 686

Kokku rahavood 1 686

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 686

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 686
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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 1 686 1 686

31.12.2016 1 686 1 686
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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Elu dementsusega raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,

mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.Hea raamatuspidamistava põhinõuded on kehtestatud

kooskõlas raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendid.

Majandusaasta algas 28.juuni 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Mittetulundusühingu Elu dementsusega tulud ja kulud on esitatud tulemiaruandena.

Raha

Raha ning raha ekvivaletidena kajastatakse raha mittetulundusühingu pangakontol.

Annetused ja toetused

 Annetused ja toetused on saadud eraisikutelt ja Eestis registreeritud ettevõtetelt.

Tulud

Mittetulundusühingu Elu dementsusega tulud ja kulud on esitatud tulemiaruandena.

Kulud

Mittetulundusühingu Elu dementsusega tulud ja kulud on esitatud tulemiaruandena.

Seotud osapooled

Mittetulundusühing Elu dementsusega ei ole juhatusele ja liikmetele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

 28.06.2016 -

31.12.2016

Kokku annetused ja toetused 1 430

Rahalised ja mitterahalised annetused  

 28.06.2016 -

31.12.2016

Rahaline annetus 1 430

Kokku annetused ja toetused 1 430

2016. aastal saadi mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kokku summas 1430 eurot.
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Mittetulundusühing Elu dementsusega 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Mittetulundusühingul Elu dementsusega ei ole töötajaid. Juhatuse liikmete töö aastal 2016 ei olnud tasustatav.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga  

 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 11

Mittetulundusühing Elu dementsusega ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.




