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Tegevusaruanne
Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) loodi algselt Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) osakonnana 2012. aastal. 2015. aastal
otsustasid toitumisnõustajad ja -terapeudid kaks ühendust lahutada. 18. augustil 2015 loodigi kolme toitumisnõustaja eestvedamisel eraldi
mittetulundusühing Eesti Toitumisnõustajate Ühendus.
ETNÜ eesmärgiks on ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid toitumisnõustamise alase väljaõppe saanud toitumisnõustajaid,
tagada neile vajalik professionaalne tugi ja õiguslik kaitse, edendada toitumisnõustamise erialast väljaõpet ja täiendkoolituste võimalusi,
kontrollida toitumisnõustamise kvaliteeti, levitada toitumisalast informatsiooni ja tõsta elanikkonna teadlikkust tervisliku toitumise osas.
2015. aastal investeeriti uue kuvandi loomisesse, telliti uus logo, visiitkaartide kujundus ning loodi facebooki leht, millele telliti päise disain.
Samuti korraldati ümber Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni poolt loodud Eesti Toitumisnõustajate Ühendusele üle antud koduleht
toitumisnoustajad.ee.
2015. aastal liitus ETNÜ-ga 22 liiget, kes eelnevalt olid ETTA toitumisnõustajate ühenduse osakonna nimekirjas. Juurde liitus 6 liiget ja 18
toetajat. 2015. aastal alustati koostöökontktide loomisega erinevate organisatsioonidega. Liikmetele korraldati kaks koosviibimist: Leiburi tehase
külastus ja Rakvere lihakombinaadi külastus. Toimus üks üldkoosolek. Loodi ja käivitati komisjonid erinevate tegevusvaldkondade
korraldamiseks.
2016. aastal on Eesti Toitumisnõustajate ühendusel plaanis koostada ja kinnitada arengu- ja tegevuskava viieks aastaks, värvata uusi liikmeid ja
toetajaid, korraldada liikmetele ümarlaudu, asutuste külastusi, koolitusi ja suvepäevad. Plaanis on suurendada infomaterjalide baasi, mda jagada
liikmetele ja toetajatele lugemiseks. Jätkuvalt on kavas arendada ja täiendada kodulehte. Samuti arendada koostööd riiklike ja eraõiguslike
tervist edendavate organisatsioonidega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

20.08.2015

162

0

46

0

208

0

208

0

Aruandeaasta tulem

208

0

Kokku netovara

208

0

208

0

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

20.08.2015 31.12.2015

20.08.2015 20.08.2015

Liikmetelt saadud tasud

555

0

Annetused ja toetused

17

0

572

0

Mitmesugused tegevuskulud

-364

0

Kokku kulud

-364

0

Põhitegevuse tulem

208

0

Aruandeaasta tulem

208

0

Tulud

Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

20.08.2015 31.12.2015

20.08.2015 20.08.2015

Põhitegevuse tulem

208

0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-46

0

Kokku rahavood põhitegevusest

162

0

Kokku rahavood

162

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

162

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

162

0

Rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

0

0

Aruandeaasta tulem

208

208

31.12.2015

208

208
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Komisjoni direktiivid) ning
selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes
määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Raha
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),
kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondi osakuid).

Finantsinvesteeringud
Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.
Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse
summa hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid
need ei pruugi osutuda täpseiks.
Raamatupidamise hinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne
saadaoleva summa nominaalväärtusega.
Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nominaalväärtuse
ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.
Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni
tegingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema
perioodi jooksul, kui üks aasta.
Soetusmaksumuses koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt seotamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema
tööseisundisse ja –asukohta.
Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 Euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja
kantakse soetamisel kulusse.
Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis tema jääkväärtuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
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Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

700

Annetused ja toetused
Toetust kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna Juhendile nr 12, Valitsusepoolne abi, kehtestatud reeglite järgi. Sihtfinantseerimist
kajastatakse vastavalt RTJ 12 tuluna nendes perioodides, mil tehakse kulutused, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on täiesti kindel, et toetuse taotleja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine leiab aset.
Struktuuritoetusest finantseeritav summa kajastatakse raamatupidamises projekti väljamaksetaotluse aktsepteerimisel rakendusüksuse
poolt (nõudena ja tulevaste perioodide tuluna).
Sihtfinantseerimise kajastatakse brutomeetodil.
Varade soetamisel võetakse brutomeetodi kasutamisel sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses.
Varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide
tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse
tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Projektiga seotud kulud kajastatakse tekkepõhiselt ehk siis, kui leiab aset sisuliselt majandustehingu mõju ettevõtte netovarale, mitte sel
hetkel kui leiavad aset tehinguga seotud rahavood.
Kulusid kajastatakse kasumiaruandes (tulemiaruandes) siis, kui projekt on lõppenud ja sellega seotud tööd on üle antud või projekti etapp on
lõppenud (väljamaksetaotluse aktsepteerimisel, üleandmis-vastuvõtu akti alusel). Enne kajastatakse allhankijate poolt esitatud kuluarved
bilansis ettemakstud tulevaste perioodide kuluna (real „Sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud”).
Kulud kajastatakse kasumiaruandes brutomeetodil, mille alusel kajastatakse kasumiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud
toetust mõlemaid eraldi.

Tulud
Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid
ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt
mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud
lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.
Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.
Seotud osapooled
Seotud osapooled:
- Eesti Toitumisnõustajate Ühendusele olulist mõju omavad isikud;
- Olulist mõju omavate isikute lähedased sugulased;
- Eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

20.08.2015

LHV pank

162

0

Kokku raha

162

0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
46

46

46

46

46

46

20.08.2015
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved

12 kuu jooksul
0

0

0

0

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

20.08.2015 31.12.2015

20.08.2015 20.08.2015

Liikmemaksud

180

0

Toetajate aastatasud

130

0

Teadmiste kontrollimise tasud

245

0

Kokku liikmetelt saadud tasud

555

0

20.08.2015 31.12.2015

20.08.2015 20.08.2015

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt

17

0

Kokku annetused ja toetused

17

0

20.08.2015 31.12.2015

20.08.2015 20.08.2015

17

0

Mittesihtotstarbelised tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused

Rahaline annetus
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Kokku annetused ja toetused

17

0

20.08.2015 31.12.2015

20.08.2015 20.08.2015

352

0

Ürituste korralduskulud

5

0

Riigilõiv

7

0

364

0

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Reklaam

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduses 2015. aastal palgalisi töötajaid ei olnud. Vajalikud tööd teostasid juhatuse liikmed ja liikmed
vabatahtliku tööna tasu saamata.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

20.08.2015

28

3

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016
Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (registrikood: 80388952) 20.08.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REELIKA ÕIGEMEEL

Juhatuse liige

21.06.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5209743

Mobiiltelefon

+372 5106793

Mobiiltelefon

+372 5259833

E-posti aadress

ketlin@hurmaa.ee

E-posti aadress

info@toitumisnoustajad.ee

E-posti aadress

triin@triinutoidumaailm.ee

E-posti aadress

reelika@toitutargalt.ee

Veebilehe aadress

http://toitumisnoustajad.ee/

