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Tegevusaruanne
2014. aastal jätkus Fenüülketonuuria Ühingu tegevus läbi projektirahastuse Eesti Puuetega Inimeste Fondist. Samuti jätkus eritoiduainete
sortimendi laiendamine, uute kontaktide otsimine ning toiduainete vahendamine läbi ühingu.
11.04-13.04.2014 toimus Tartus AHHAA keskuses FKÜ rahvusvaheline konverents, kus toimusid ettekanded spetsialistidelt ning FKÜ ühingu
liikmetelt. Koverentsil olid kavas ettekanded erinevatelt lektoritelt. Toimus tagasivaade eelnevale ühingu tegevusele, samuti vaeti üheskoos
teemasid ja haigusega seonduvaid kitsaskohti mitmel tasandil - nii spetsialistide kui patsientide vaatevinklist. Seati sihte tulevikuks dieedi osas,
eelkõige kordi kallimate dieettoiduainete riigipoolse kompenseerimise korra võimalikkusest. Ettekandega esines professor Estela Rubio,
Maastrichti Ülikooli Kliinikumist, kes on hetkel galaktossemia diagnoosiga patsientide ja spetsialistide grupi eestvedaja Euroopas. Samuti
toimusid ettekanded Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunikult Katrin Pudersellilt, kes käsitles riigi ravimipoliitikat ja selle seost
dieettoiduainetega ning dr. Kairit Joost PhD ja dr. Karit Reinson käsitlesid fenüülketonuuriaga seonduvad uuemaid ravisuundi , samuti
vastsündinute skriiningut. Külalised Leedu Fenüülketonuuria ühingust esitlesid oma sealse ühingu tegemisi, tõid välja sarnasusi ja erinevusi
võrreldes Eesti Fenüülketonuuria Ühinguga. Meeldejääva ettekandega esines täiskasvanud noor fenüülketonuuriaga patsient ja tõestas, et õige
ja täpne dieet on peamine elukvaliteedi alus Konverents lõppes ühise vabaajategevusega Aura veekeskuses, kus ühingu liikmed suhtlesid ja
vahetasid kogemusi ühises ringis.
15.08-17.08.2014 toimus Fenüülketonnuria Ühingu ühine väljasõit ja ekskursioon ning eritoidulaager Hiiumaal. Sõideti ühise tellitud bussiga, mis
alustas sõitu Tartust. Suvisest laagrist võttis osa 43 ühingu liiget. Valmistati koos eritoitu, katsetati uusi retsepte, omandati uusi oskusi nii
teoreetiliselt kui praktiliselt. Toimus bussiekskursioon, kus tutvuti saarega ja käidi koos giidiga huvitavates Hiiumaa paikades. Toimusid ühingu
endi noorte poolt korraldatud ühised vabaajategevused, samuti elav suhtlus ja infovahetus kõigi liikmete vahel.
Aasta viimane suurem kokkusaamine ja ühingu talvelaager toimus 5.12-7.12. 2014 Põlvamaal Cantervillas. Osalemas oli 51 ühingu liiget. Kolm
päeva aktiivset ühistegevust sisaldas endas ühingu liikmete üldkoosolekut, toitumisterapeut Siret Saarsalu loengut ja praktilist tegevust, aktiivset
sportlikku liikumist vabas õhus ja käelist tegevust, kus valmistati ühiselt õhtuseks maskiballiks maske ja kujundati ajastule vastavat riietust ning
kombeid. vanasid tantsusid oli õpetamas tantsuõpetaja ja ühiselt õpitud tantsud ning mängud jäid osavõtjate hinge soojendama kogu talveks.
Ühingu juhatus kohtus omavahel kahel korral koosolekuna ja kordades rohkem telefonitsi ning meili teel infot ja ettepanekuid vahetades.
Ühingu kaks projektis ettenähtud koosolekut liideti suuremate ürituste ja kokkusaamistega, kuna ühingu liikmetel on parem kokku saada ja ühist
aega
leida
koosoleku
pidamiseks
ürituste
käigus.

Terve aasta jooksul on info edastamine toimunud uue ühingu veebilehe kaudu. Ühingu koduleht on suureks abiliseks ühingu liikmetele info
jagamisel aga samuti uutele diagnoosiga patsientidele eritoidualase esmase teabe saamiseks ja uue info edastamiseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

4 580

4 951

2

297

64

3

Varud

1 493

886

4

Kokku käibevara

6 370

5 901

6 370

5 901

5 901

5 574

469

327

6 370

5 901

6 370

5 901

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

770

665

8 617

7 034

5

987

405

6

10 374

8 104

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-7 117

-6 713

7

Mitmesugused tegevuskulud

-2 788

-1 064

8

Kokku kulud

-9 905

-7 777

Põhitegevuse tulem

469

327

Aruandeaasta tulem

469

327

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

770

665

Laekunud annetused ja toetused

8 617

7 034

5

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

6 605

5 997

6

-16 363

-13 594

-371

102

-371

102

4 951

4 849

2

-371

102

2

4 580

4 951

2

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
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
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

5 574

5 574

327

327

5 901

5 901

469

469

6 370

6 370
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti
heast raamatupidamise tavast. Tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Netovara muutuste aruandes kajastatakse
aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides mittetulundusühingu netovara kirjetes.
Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse,
investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibist lähtudes nende tekkimise momendil. Raamatupidamisaruanded
koostatakse tekkepõhisuse arvestusprintsiibi kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu, viitlaekumisi ja muid lühi-ja pikaajalisi nõudeid (sh.laenunõudeid, deposiite) kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas.Juhul kui
selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus
laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kulumina
Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis
on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varudena on kajastatud bilansis liikmetele edasimüügi eesmärgil soetatud eritoiduainete maksumus, mis on bilansipäevaga inventeeritud.
Annetused ja toetused
Toetustena on kajastatud majandusaasta aruandes EPI Fondi poolt sihtfinantseeritud projektieraldised.
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna
või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus,
et sihtfinantseerimine leiab aset.
Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel
tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse
proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Mittesihtotstarbelisi tasusid, annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Tasu, annetus või toetus, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlate kulude katteallikana, kuid ei ole otseselt seotud ühegi
konkreetse projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbelisteks tasudeks.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuse, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on üle läinud müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on
usaldusväärselt määratav ja tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline.
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus
osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.
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Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel
arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.
Tuludena on kajastatud:
1. Liikmemaksud
2. Eritoiduainete müügi vahe (soetushind miinus müügihind)
3. Liikmetele osutatud teenused, projektides osalemiseks.
4. Sihtfinantseerimisest laekunud eraldised.
5. Muud annetused ja toetused.
Kulud
Sihtotstarbelised otsekulud on projektikulud. Sihtotstarbeliste kulude kirjel näidatakse aruandeaastal projektidele tehtud kulud
ilma tööjõukuludeta.
Mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu.
Kuludena on kajastatud:
1. Ühingu tegevuskulud, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2. Sihtfinantseeritud projektide otsesed kulud
3. Sihtfinantseeritud projektide omaosaluste kulud.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse:
1.tegev- ja kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted;
2.ettevõtte asutajad, liikmed ja töötajad;
3.eelpool loetletud isikute lähikondlased;

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha pangakontol

4 580

4 951

Kokku raha

4 580

4 951

31.12.2014

31.12.2013

297

64

297

64

297

64

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

Ostjatelt laekumata arved
Nõuded ostjate vastu
Kokku nõuded ostjate vastu

Lisa 4 Varud
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Müügiks ostetud kaubad

1 493

886

Kokku varud

1 493

886
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2014

2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

7 117

6 714

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

1 500

320

Kokku annetused ja toetused

8 617

7 034

7 118

6 714

2014

2013

6 005

5 592

-5 618

-5 592

Osalustasude müük projekti omafinantseeringuks

600

405

Kokku tulu ettevõtlusest

987

405

sh eraldis riigieelarvest

Sihtotstarbelised toetused laekunud SA Puuetega Inimeste Fondist.

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Eritoiduainete müük
Eritoiduainete ost

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Eritoidulaagrite korralduskulud
Veebilehe arendus ja haldus
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

2014

2013

159

425

6 518

5 288

440

1 000

7 117

6 713

2014

2013

Sihtotstarbeline finantseering SA Puuetega Inimeste Fondist.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

48

12

2 162

655

Üritustel osalemise kulud

442

397

Muud

136

0

2 788

1 064

Eritoidulaagrite omafinantseering

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

31.12.2013

74

74

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2014

Ostud

Müügid

Asutajad ja liikmed

5 694

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

2013
Asutajad ja liikmed

440

Müügid
5 997

2013. ja 2014. aastal ei ole juhatuse liikmetele arvestatud tasusid ega ka muid olulisi soodustusi.
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