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Tegevusaruanne
2015.aastal suutsime teostada kõik oma projektid ning saavutada neis seatud eesmärgid vaatamata sellele, et
vähendati rahalist toetust. Meie igaaastaseks traditsiooniks on läbi viia suve õppe- ja puhkelaager peredele ja
ühine jõulupäev.
2015 aastal oli suvelaager Hiiumaal Kõpus oli augustis. Laagrikoht on küllaltki privaatne ja ilusa kauni loodusega.
Laagrist võttis osa 52 liidu liiget.
Lastel oli võimalus osaleda mitmetest töötubades, kus nad said meisterdada ja tegeleda erinevate kunsti liikidega.
Samas toimus vanematele kohtumine psühholoogiga , kes selgitas välja, mis probleemid peredel on ja iga pere
sai vastavalt on probleemile ka individuaalset nõustamist. Kuna Kõpu on väga ilus siis käisime ka metsas marju
söömas ja sõitsime erinevatesse randadesse Hiiumaal suplema. Igal õhtul oli laagris lõkketegemine, kus tehti
kokkuvõtteis päevast ja plaane järgnevaks päevaks.
Seminarreisid Vormsi saarele võttis osa 56
ja Avinurme Puiduaita 52 . Reiside eesmärkideks oli teavitada
vanemaid järgmise aasta kehtima hakkavatest seadustest ja võimalusest lapse edaspidise ravi suhtes, kui Eestis
ei ole võimalik ravi saada.
Jõulupäev oli detsembris 2015.a. Pärnus Terviseparadiisis Osa võttis 63 liidu liiget
Kõigi nende tegevuste läbiviimine pole mõeldav ilma EPIF rahalise toetuseta. Mitte alati pole määravamaks
teguriks rahaline pool, kuid tihti jääb ainult soovidest ja heast meeskonnast väheseks. Oleme püüdnud hankida
rahalisi vahendeid ka teistest allikatest, kuid siiani toetajaks olnud EPIF.
Oleme väike liit, seega on ka potentsiaalseid sponsoreid vähe. Tihti on vastus, et teie puuetega inimeste projekte
rahastatakse HMN poolt ja toetatakse suuri projekte kus on moodustatud toetusfondid. Oma tegevuse käigus
saadud informatsiooni töötlemisel oleme teinud järeldused, et järgneval aastal teeme oma laagri samuti Kõpus ja
5 päevase, sest esimene ja viimane päev on sõidupäevad ja laagrioleku aeg jääb lühikeseks. Tore oli Jõulupäev ,
mida soovitakse korrata ka järgmisel aastal, kuna ise sai valmistada endale jõulukink ja samas ka lisaks kink oma
sõbrale. Liidu üritustega on liidu liikmed ainult avaldanud kiidusõnu, sest üritused ühendavad peresid ja pered
tunnevad, et nad ei ole üksi oma murede ja rõõmudega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha

5 029

4 502

Kokku käibevara

5 029

4 502

5 029

4 502

5 033

4 434

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

0

68

-4

0

5 029

4 502

5 029

4 502

4

EESTI LASTE SÜDAMELIIT

2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

31

1 250

Annetused ja toetused

7 613

5

Kokku tulud

7 644

1 255

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-10 449

-1 255

Kokku kulud

-10 449

-1 255

-2 805

0

2 801

0

-4

0

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud

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

2015

2014

31

1 250

0

5

-10 449

-7 107

7 613

5 920

-2 805

68

2 801

0

531

0

3 332

0

527

68

4 502

4 434

527

68

5 029

4 502

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Laekunud sihtkapital
Kokku 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
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
Korrigeeritud saldo
31.12.2014

Akumuleeritud tulem

4 434

Aruandeaasta tulem
Asutajate ja liikmete
sissemaksed

5 033

31.12.2015

5 033

68

4 502

-4

-4
5 033

-4

5 029
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Laste Südameliit deklareerib oma vastutust 2015 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas
teadmises, et raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvutusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas
Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Eesti Laste
Sõdameliidu finasntsseisundit. Liit on oma ülesamded 2015 aastal täitnud ja on jätkuvalt tegutsev mittetulunduslik ühing.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgalisi töötajaid ei ole. Töö toimub vabatahtlikkuse alusel.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

31.12.2014

234

234

8

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016
EESTI LASTE SÜDAMELIIT (registrikood: 80100773) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

STELLA KALLISAAR

Juhatuse liige

29.06.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5141770

E-posti aadress

syda@online.ee

