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Tegevusaruanne

MTÜ Peaasjad on vastavalt põhikirjale täitmas oma asutamise eesmärke. Peamisteks eesmärkideks on vaimse tervise edendamine ning vaimse
tervise edendamise alase teavitustöö ja koolituste läbiviimine. Teavitustöö toimus läbi veebiportaali Peaasi.ee ning avalikus meedias ilmunud
vaimse tervise teemaliste artiklite, osalemiste konverentsidel. Aktiivne tegevus toimus ka läbi sotsiaalmeedia, peamiselt Facebookis.
2017. aastal pakkus ettevõte jätkuvalt abi saamise küsimustes e-nõustamis. Samuti nii projektide raames kui teenusena vaimse tervise alasid
koolitusi. Vaimse tervise koolitused toimusid erinevatele sihtgruppidele. Nõustati 989 inimest ja koolitustel-seminaridel-konverentsidel osales üle
1000 inimese.
Viidi läbi Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel projekt Peaasi.ee – vaimse tervise alase veebinõustamise kättesaadavuse suurendamine, mille
sisuks oli e-nõustamine, vaimse tervise koolitused ja tevaitustegevus. Sinilille kampaania toetusel toimus meestele suunatud teavituskampaania
Kuulan meest! ja Rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva mälestusüritus Stroomi rannas. Eesmärgiks on ühiskonnas noorte meeste vaimse
tervise alast arutelu tõstatada ja julgustada noormehi abi otsima.
Juhatus tegeles lisarahastuse otsimisega ning uute aktiivsete liikmete kaasamisega. Ühingul oli 2017. aastal 13 liiget. MTÜ juhatus ning teised
liikmed on loonud aktiivselt kontakte teiste vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega nii Eestis kui mujal Euroopas.
Aastal 2018 avatseb ettevõte ülaltoodud tegevusi jätkata, arendada e-lahendusi vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamiseks,
vaimse tervise esmaabi koolitusmoodulit ja tegeleda uute rahastusvõimaluste leidmisega. Samuti plaanib Peaasjad MTÜ leida ruumid Tallinnas
ning alustada eelkõige nooretele suunatud veebiväliste teenuste pakkumisega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

16 316

23 261

788

41 398

17 104

64 659

17 104

64 659

4 672

9 334

3

0

34 152

4

4 672

43 486

4 672

43 486

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

21 173

10 568

Aruandeaasta tulem

-8 741

10 605

Kokku netovara

12 432

21 173

17 104

64 659

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

36 595

78 028

9 587

18 650

46 182

96 678

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-14 254

-66 063

Mitmesugused tegevuskulud

-12 766

-14 926

Tööjõukulud

-27 889

-5 088

Muud kulud

-7

0

-54 916

-86 077

-8 734

10 601

-7

4

-8 741

10 605

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

-8 734

10 601

Muud korrigeerimised

-54 152

0

Kokku korrigeerimised

-54 152

0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

40 610

-40 273

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-4 662

5 628

0

4

-7

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

20 000

-31 911

Kokku rahavood põhitegevusest

-6 945

-55 951

Kokku rahavood

-6 945

-55 951

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

23 261

79 212

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-6 945

-55 951

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

16 316

23 261

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
Makstud intressid

6

Mittetulundusühing Peaasjad

2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

10 568

10 568

Aruandeaasta tulem

10 605

10 605

31.12.2016

21 173

21 173

Aruandeaasta tulem

-8 741

-8 741

31.12.2017

12 432

12 432
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Peaasjad 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.
Mittetulundusühing Peaasjad kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1.
Finantsvarad
Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele
lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused
ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja
kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised
ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste
aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma
võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue
ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu
vähendamisena.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

640

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel
kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,
kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi
kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Annetused ja toetused
Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse
perioodi, mille eest need on tasutud).
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Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused,
mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi
ja kompenseeritavat kulu kajastatakse kasumiaruandes eraldi ridadel.
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 on läinud üle müüjalt 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.
Kulud
Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 kirjetele. Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse
nendega seotud tulusid. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud. Kulutused, mis on võrdsed
aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. Sellisteks perioodideks on üldiselt kuu, kvartal, aasta.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nende valitseva mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
750

750

750

750

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

17

17

Ettemaksed

21

21

21

21

788

788

Ostjatelt laekumata
arved

Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
6 065

6 065

35 333

35 333

35 333

35 333

41 398

41 398
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 326

1 326

4

4

Maksuvõlad

3 342

3 342

Kokku võlad ja ettemaksed

4 672

4 672

Võlad töövõtjatele

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 094

1 094

Võlad töövõtjatele

4 888

4 888

Maksuvõlad

3 352

3 352

Kokku võlad ja ettemaksed

9 334

9 334

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projekt

66 063

34 152

0

-66 063

34 152

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

66 063

34 152

0

-66 063

34 152

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

66 063

34 152

0

-66 063

34 152

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projekt

34 152

0

0

-34 152

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

34 152

0

0

-34 152

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

34 152

0

0

-34 152

0
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

20 844

27 309

7 045

9 231

Kokku tööjõukulud

27 889

36 540

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

19 592

31 452

2

3

31.12.2017

31.12.2016

13

11

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2017

Asutajad ja
liikmed

Ostud

Müügid

6 241

Antud laenud

0

Antud laenude
tagasimaksed
0

Saadud laenud

0

Saadud laenude
tagasimaksed
0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

10 519

0
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018
Mittetulundusühing Peaasjad (registrikood: 80295357) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANNA-KAISA OIDERMAA

Juhatuse liige

06.06.2018

DANIEL SOOMER

Juhatuse liige

26.06.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata tervishoiualad

86909

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5140301

E-posti aadress

anna-kaisa.oidermaa@peaasi.ee

