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Mittetulundusühing Hingekeel

2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
MTÜ Hingekeel loodi 2011. aastal kahe asutajaliikme poolt. 2016. aasta detsembrist liikmete
arv 2. Juhatuse liikmete arv 1. Juhatuse liige sai juhatuses olemise eest 2016. tasu 450€
ulatuses.
Ühing on asutatud avalikes huvides ning tema eesmärkideks on hingelise, füüsilise ja vaimse
tervise edendamine ning toimetulekuoskuste arendamine. Eesmärkide saavutamiseks teostatakse
muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.1. vaimse tervise probleemidega inimeste, nende perede ja lähedaste toetamine, koolitamine ja
nõustamine;
1.2. toimetulekuraskustega inimeste toetamine, koolitamine ja nõustamine;
1.3. projektide, koolituste, ürituste ja ettevõtmiste läbiviimine ja koostöö nii Eesti Vabariigis kui
rahvusvaheliselt;
1.4. eesmärgist tulenevate valdkondade infokandjate väljaandmine;
1.5. muu tegevus, mis ei ole vastuolus Ühingu põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. Teenused multiprobleemsetele peredele Leping on sõlmitud „Nõustamisteenused
toimetulekuraskustes inimestele“ (viitenumber 169265) tulemusena Poolte vahel sõlmitud
Raamlepingu alusel. Lepingu perioodi kestvus kuni 31.12.2018.a.
Lepingu raames teenuseid ei osutatud.
3. Teenused peredele
3.1. Projekti: „Koos on oluliSem“ raames viidi läbi 3 moodulist koosnev rühmaprojekt
lastevanematele. Projekti maht 3498 €, millest Hasartmängumaksu Nõukogu toetus 3078 €. Projekti
periood: 01.02.2016 – 30.06.2016. Projektijuht Inge Vallandi.
3.2. Projekt:“ Probleemseid peresid toetav pereprogramm“ raames viidi läbi 15
rühmasessioonist koosnev programm probleemsetele peredele. Projekti maht 3479 €, millest
Hasartmängu maksu Nõukogu toetus 3105 €. Projekti periood: 01.08.2016 – 31.12.2016.
Projektijuht Inge Vallandi.
4. Organisatsiooni arendamine
4.1. Alates 01.07.13.a. on MTÜ Hingekeel tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas.
4.2. Reorganiseerumine Pere- ja Nõustamiskeskuseks
Plaanid 2017.a.
1. Nõustamisteenuste pakkumise jätkamine sihtrühmadele
1.1. Hankelepingu sõlmimine Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Nõustamisteenused
toimetulekuraskustes inimestele“ (viitenumber 169265)“, periood 2016- 2018
1.2. Esitame ja viime ellu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel järgmise projekti:
„KoosOlemise Oluline Siht“ maksumusega 3828 €€, Hasartmängumaksu toetus 3410 €. Periood 01.02.2017
– 30.06.2017.a. Projektijuht Inge Vallandi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Raha

792

2 221

Nõuded ja ettemaksed

187

1 615

Kokku käibevarad

979

3 836

979

3 836

1 819

0

872

2 180

2 691

2 180

2 691

2 180

1 656

2 339

Aruandeaasta tulem

-3 368

-683

Kokku netovara

-1 712

1 656

979

3 836

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Annetused ja toetused

6 673

5 645

Tulu ettevõtlusest

3 249

16 253

Kokku tulud

9 922

21 898

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-6 183

-6 854

Mitmesugused tegevuskulud

-6 449

-7 848

Tööjõukulud

-600

-7 634

Muud kulud

-58

-245

-13 290

-22 581

Põhitegevuse tulem

-3 368

-683

Aruandeaasta tulem

-3 368

-683

Tulud

Kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-3 368

-683

1 428

823

511

-2 557

-1 429

-2 417

-1 429

-2 417

2 221

4 638

-1 429

-2 417

792

2 221

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
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

2 339

2 339

Korrigeeritud saldo
31.12.2014

2 339

2 339

Aruandeaasta tulem

-683

-683

31.12.2015

1 656

1 656

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

1 656

1 656

Aruandeaasta tulem

-3 368

-3 368

31.12.2016

-1 712

-1 712
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Hingekeel 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduses, mida taiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 "Mittetulundusuhingud ja sihtasutused"
lisas toodud skeemist, mida on taiendatud tapsustavate kirjetega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.
Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid,
nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruande arvelduskontode jääke. Rahavoogude
aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta.
Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevadallahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1500 €

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle
aasta. Madalama soetusmaksumusega voi lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt. Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.
Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu voib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda
eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooni-periood. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle,
kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju
kajastub aruandeperioodis ja jargnevates perioodides.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub
korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Annetused ja toetused
Mitte-sihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti
finantseerimisega.
Sihtotstarbelised on tasud ,annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse
projekti finantseerimiseks.
Tulud
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Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist. Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele.
Mitte-sihtotstarbelised tulud on tasud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või
konkreetse projekti finantseerimisega. Neid kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Sihtotstarbelised tulud on tasud ,annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse
projekti finantseerimiseks.Neid kajastatakse lähtudes RTJ 12 toodud põhimõtetest. Tuluna kajastatakse perioodil, mil leiavad aset
kulutused, mille kompenseerimiseks olid need mõeldud. Selle hetkeni kajastatakse neid tulevaste perioodide tuluna.
Mitterahalisel sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse RTJ 12 nõuetest. Kasutatakse netomeetodit, st loetakse soetusmaksumuseks null ning
kajastatakse bilansiväliselt.
Kulud
Kulude kajastamine raamatupidamises toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil. Kulud, mis tehakse tegevuse käigus, on kas perioodi kulud
või ettemakstud kulud. Kulusid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid.
Kulude liigitamine toimub vastavalt tulemiaruande skeemi number 1 kirjetele ja RTJ 2 nõuetele, mida täiendatakse RTJ 12 ja RTJ 14
nõuetega. Projektide osas toimub eraldi igale projektile analüütiline arvestus. Tulude-kulude aruandes on jagatud kulud vastavalt
kulukontodel pearaamatus.

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse aruandekohustuslase valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,mittetulundusühingud ja äriühingud. MTÜ
juhatuse liikmed,samuti nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused,mittetulundusühingud ja äriühingud.

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

6 183

5 645

490

0

6 673

5 645

0

5 645

2016

2015

Rahaline annetus

490

0

Kokku annetused ja toetused

490

0

2016

2015

Palgakulu

4 454

5 705

Sotsiaalmaksud

1 506

1 929

Kokku tööjõukulud

5 960

7 634

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

5 960

0

1

2

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2016

31.12.2015

2

4

2016

2015

600

0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2016

0

Saadud laenud

Asutajad ja liikmed

1 778

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Juhatuse liikmele maksti juhatuseliikme tasu summas 600€
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017
Mittetulundusühing Hingekeel (registrikood: 80323970) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SIGNE UUSTAL

Juhatuse liige

21.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta

88991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5056386

E-posti aadress

signe.uustal@gmail.com

