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2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
2018. aasta oli MTÜ VAITER-i esimene tegutsemisaasta - ühing registreeriti 11.01.2018.
VAITER ehk Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus sündis murettekitavast tõdemusest, et inimesed Eestis on massiliselt õnnetud väga levinud on depressioon ja teised meeleoluhäired, aga ka vägivallakuriteod, millega põhjustatakse igal aastal kannatusi tuhandetele
inimestele. VAITER-i missiooniks on olla Eesti inimestele toimetuleku ja tasakaalu otsingutes toeks.
VAITER-i põhitegevusteks on sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumine, sealhulgas psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia, loovteraapia
ja tugigrupi teenused, ning täiendkoolituste korraldamine ja tervisedenduslike ennetustegevuste läbiviimine.
Esimesel tegevusaastal keskendusime suures osas ettevalmistavatele ja MTÜ-d üldsusele tutvustavatele tegevustele, aga ka
ennetustegevustele - eelkõige lähisuhtevägivalla tõkestamise eesmärgil.
Lisaks esitas MTÜ VAITER edukalt sihtasutusele Archimedes projektitaotluse, mille rahastusega koolitatakse Eestis grupijuhte, kes hakkavad
läbi viima grupitööl põhinevat sekkumisprogrammi "Hoolivad isad", mis on suunatud lähisuhtes vägivalda kasutavatele pereisadele. Projekt
kuulub programmi Erasmus+, mis on suunatud täiskasvanuhariduse edendamisele ning rahvusvaheliste kogemuste ning parimate praktikate
vahetamisele. Projekti tegevusi viiakse ellu kahe aasta jooksul, alates 1.11.2018 kuni 31.10.2020.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018
Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

15 434
600
16 034
16 034

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

500

Võlad ja ettemaksed

1 946

Kokku lühiajalised kohustised

2 446

Pikaajalised kohustised
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

13 228

Kokku pikaajalised kohustised

13 228

Kokku kohustised

15 674

Netovara
Aruandeaasta tulem

360

Kokku netovara

360

Kokku kohustised ja netovara

16 034
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Tulemiaruanne
(eurodes)

11.01.2018 31.12.2018
Tulud
Annetused ja toetused

80

Tulu ettevõtlusest

6 043

Muud tulud

2 280

Kokku tulud

8 403

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-3 344

Mitmesugused tegevuskulud

-4 700

Kokku kulud

-8 044

Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem

359
1
360
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

11.01.2018 31.12.2018
Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele

80
6 085
-4 460
-930

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

14 158

Kokku rahavood põhitegevusest

14 933

Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud intressid

1

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud

500

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

500

Kokku rahavood

15 434

Raha ja raha ekvivalentide muutus

15 434

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

15 434
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

360

360

31.12.2018

360

360
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ VAITER 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täpsustab raamatupidamise
seaduse § 34 lõike 4 alusel
kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend või
lühendatult RTJ).
Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes, täpsusaste täiseuro.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused)on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses,
milleks on makstava tasu õiglane väärtus.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.
Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt
kindel.
Tulud
Tulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Sihtotstarbelised annetused ja tasud kajastatakse tuluna
sellel perioodil, kui nende arvelt tehakse vastavad kulud.

Kulud
Kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled
Seotud isikud on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased.
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Lisa 2 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

11.01.2018 31.12.2018
Lähetuskulud

519

Tööjõukulud

2 635

Reklaam

93

Külaliste vastuvõtukulud

97

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

3 344

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

11.01.2018 31.12.2018
Palgakulu

1 970

Sotsiaalmaksud

650

Muud

16

Kokku tööjõukulud

2 636

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

2 636

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

1

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv

5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2018
Kohustised
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

500
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Saadud laenud

Asutajad ja liikmed

Saadud laenude
tagasimaksed
33

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

33

500

Ostud ja müügid
11.01.2018 31.12.2018
Ostud
Reklaammaterjalid

93

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
11.01.2018 31.12.2018
Arvestatud tasu

1 970
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019
MTÜ VAITER (registrikood: 80458405) 11.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

OLLE SELLIOV

Juhatuse liige

27.06.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata tervishoiualad

86909

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 56454142

E-posti aadress

info@vaiter.ee

