MAJANDUSAASTA ARUANNE
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Tegevusaruanne
Dunamis MTÜ on asutatud 2011 aasta veebruaris .
Ühingu tegevuse eesmärk on inimeste vaimne ja füüsiline tervis ning heaolu, mille saavutamiseks teostatakse
järgmisi tegevusi:
- vaimne nõustamine ja vestlusringide korraldamine;
- alternatiivmeditsiini ja teraapiate praktiseerimine,
- filmimine, audio-ja videomontaaž.
Auralife Ühingul on avatud kabinet Emajõe Ilu- ja Tervisekeskuses aadressil Emajõe 1A, Tartu. Aruandeaastal
reklaamiti aktiivselt Cherry.ee ostukeskkonna kaudu oma tegevust.
Dunamis MTÜ 2017 aasta ettevõtlustulud moodustasid 5685 eurot ning saadi liikme tasusid summas 204 eurot.
Järgneval majandusaastal planeeritakse jätkata samade tegevusvaldkondades.

Aimur Saar
Dunamis MTÜ juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

79

2 729

Nõuded ja ettemaksed

37

1 281

116

4 010

Materiaalsed põhivarad

6 879

6 879

Kokku põhivarad

6 879

6 879

6 995

10 889

Laenukohustised

2 114

2 114

Võlad ja ettemaksed

1 861

1 861

Kokku lühiajalised kohustised

3 975

3 975

Laenukohustised

304

4 698

Kokku pikaajalised kohustised

304

4 698

4 279

8 673

2 216

3 037

500

-821

2 716

2 216

6 995

10 889

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

204

0

0

400

5 481

1 541

30

4 000

5 715

5 941

-3 278

-4 831

0

-1 270

-199

-46

-3 477

-6 147

2 238

-206

-1 738

-615

500

-821

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

2 238

-206

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

0

1 270

Kokku korrigeerimised

0

1 270

-4 888

0

0

5

-2 650

1 069

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

0

-1 168

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

0

4 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

2 832

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed

0

-788

Makstud intressid

0

-615

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-1 403

-2 650

2 498

2 729

231

-2 650

2 498

79

2 729

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

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
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017

3 037

3 037

-821

-821

2 216

2 216

500

500

2 716

2 716

7

Dunamis MTÜ

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Dünamis MTÜ 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Dünamis MTÜ tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Finantsvarad
Finantsvara on vara, mis on:
(a) raha;
(b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ning sularaha kassas.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 320 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse
kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike
inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja
lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui
lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.
Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

320

Rendid
Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma
nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid
kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansikuupäevast.
Annetused ja toetused
Annetused ja toetused arvestatakse tulukontodel.
Tulud
Auralife Ühing (endise nimega Maagilise Universumi Klubi)tuludeks on loetud tulusid teraapilistest teenustest ja videoteenustest.
Kulud
Teraapiliste- ja videoteenustega seotud kulud ning administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud on kajastatud
mitmesuguste tegevuskuludena.
Seotud osapooled
Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele
otsustele. Auralife Ühing (endise nimega Maagilise Universumi Klubi) seotud osapoolteks on juhatuse liige.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2017

31.12.2016

2

2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2016
Kohustised
Olulise osalusega
juriidilisest isikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

824
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.11.2018
Dunamis MTÜ (registrikood: 80322798) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AIMUR SAAR

Juhatuse liige

05.11.2018

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata tervishoiualad

86909

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53831115

E-posti aadress

info@dunamis.ee

