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Eesti Unekooli Ühing 2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Eesti Unekooli Ühing loodi 2012. aastal. Ühingu põhieesmärgiks on tutvustada, arendada ja osutada unekooliteenust.

Peamised teenused:

■ Perenõustamise teenus (koduvisiidid, Skype-konsultatsioonid, täispakett)

■ Koolitused ja vestlusringid vanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele.

 

Tegevused

2017. aastal viis Eesti Unekooli Ühing KÜSK toetusel ellu projekti „Unekooli arenguhüpe läbi tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise

– beebidest mudilasteni“ (Projekti periood 01.05.2016 – 28.02.2017). Projekti eesmärgiks oli Unekooli olulise arenguhüppe saavutamine läbi

tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise. Unekool pakub lisaks beebiperedele ja väikelastega peredele nõustamist ja tuge ka uuele

sihtrühmale – lasteaiaealiste laste vanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele. Projekti raames viidi läbi 5 koolituspäeva ning arendati

Unekooli tegutsemisvõimekust. Projekti lõpparuanne esitati märtsis 2017.

2017. aastal alustas Eesti Unekooli Ühing KÜSK toetusel projekti „Uneteemalise perenõustamisteenuse integreerimine rehabilitatsiooniteenuste

valdkonda“ (01.09.2017 – 30.06.2018). Projekti tegevuste tulemusena jõuab lapse uneteemaline perenõustamise teenus läbi

rehabilitatsiooniasutuste spetsialistide tegevuse uue olulise sihtgrupini – erivajadustega laste ja nende peredeni - ning muutub peredele

regulaarselt kättesaadavaks (regulaarne teenuse osutamine). Projekti tegevuste tulemusena tõuseb oluliselt Eesti Unekooli Ühingu

finantsvõimekus ja teenuste osutamise jätkusuutlikkus. Projekti raames viidi läbi arenduskoosolekud projekti meeskonnaga. Projekti

lõpparuanne esitatakse 2018.

Eesti Unekooli Ühing osales konkursi Laste Rõõm arenguprogrammis (2015-2017).

 

Eeldatavad arengusuunad 2018. majandusaastal

Järgneval 2018. majandusaastal on plaanis jätkata samal tegevusalal, pakkuda perenõustamise teenust ja koolitusi, laiendada teenuse saajate

ringi (rehabilitatsiooniteenuse kliendid, erivajadusega lastega pered).

 

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.
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Eesti Unekooli Ühing 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 9 945 4 418  

Kokku käibevarad 9 945 4 418  

Kokku varad 9 945 4 418  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 313 2

Võlad ja ettemaksed 330 0 3

Kokku lühiajalised kohustised 330 313  

Kokku kohustised 330 313  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 105 -1 017  

Aruandeaasta tulem 5 510 5 122  

Kokku netovara 9 615 4 105  

Kokku kohustised ja netovara 9 945 4 418  
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Eesti Unekooli Ühing 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 6 782 11 837  

Tulu ettevõtlusest 6 397 6 277  

Kokku tulud 13 179 18 114  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -4 056 -6 570  

Tööjõukulud -3 613 -6 422 4

Kokku kulud -7 669 -12 992  

Põhitegevuse tulem 5 510 5 122  

Aruandeaasta tulem 5 510 5 122  
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Eesti Unekooli Ühing 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 5 510 5 122

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 330 -542

Kokku rahavood põhitegevusest 5 840 4 580

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed -313 -356

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -313 -356

Kokku rahavood 5 527 4 224

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 418 194

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 527 4 224

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 945 4 418
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 -1 017 -1 017

Aruandeaasta tulem 5 122 5 122

31.12.2016 4 105 4 105

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
4 105 4 105

Aruandeaasta tulem 5 510 5 510

31.12.2017 9 615 9 615
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Eesti Unekooli Ühing 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Unekooli Ühing 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,

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

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes  raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid

pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt

laekuvate nõuete kulu vähendamisega.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse

meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud

kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse

teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel

arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides

mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.
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Lisa 2 Laenukohustised
(eurodes)

 

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Laen seotud osapoolelt 313 313   

Lühiajalised laenud

kokku
313 313   

Laenukohustised

kokku
313 313

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 330 330

Kokku võlad ja ettemaksed 330 330

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Kokku võlad ja ettemaksed 0 0

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 2 700 4 800

Sotsiaalmaksud 913 1 622

Kokku tööjõukulud 3 613 6 422

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2017 31.12.2016

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 313

2017 Antud laenude tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

313

 

2016 Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

542

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 2 700 4 800


