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Tegevusaruanne

Eesti Naisüliõpilaste Selts on vanim akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon Eestis, asutatud 1911 ning taasasutatud 1988.

ENÜSi eesmärgiks on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust.

ENÜSis toimuvad nii avalikud kui seltsisisesed ettekande- ja arutlusõhtud, matkad, teatrikülastused ning koolitused ja temaatilised peod. Igal

semestril korraldatakse tantsutunde, augustis on traditsioonilised suvepäevad ja novembris tähistame ENÜSi aastapäeva.

Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus.

ENÜS koosneb erinevatest koondistest, mis asuvad maailmas laiali. ENÜSi põhitegevus toimub Tartus tegevseltsis, lisaks on ENÜSil

vilistlaskoondised Tartus ja Tallinnas ning koondised Austraalias, Lõuna-Kalifornias, Montrealis, New-Yorkis, Rootsis ja Torontos.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 33 014 29 735

Nõuded ja ettemaksed 8 965 0

Kokku käibevarad 41 979 29 735

Põhivarad   

Finantsinvesteeringud 1 917 1 917

Materiaalsed põhivarad 960 2 877

Kokku põhivarad 2 877 4 794

Kokku varad 44 856 34 529

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Pikaajalised kohustised   

Eraldised 22 715 13 783

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 960 2 877

Kokku pikaajalised kohustised 23 675 16 660

Kokku kohustised 23 675 16 660

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 17 869 32 525

Aruandeaasta tulem 3 312 -14 656

Kokku netovara 21 181 17 869

Kokku kohustised ja netovara 44 856 34 529
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 20 855 19 833

Annetused ja toetused 7 524 13 835

Muud tulud 1 917 1 917

Kokku tulud 30 296 35 585

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -9 637 -6 660

Mitmesugused tegevuskulud -15 834 -41 827

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 917 -1 917

Kokku kulud -27 388 -50 404

Põhitegevuse tulem 2 908 -14 819

Muud finantstulud ja -kulud 404 163

Aruandeaasta tulem 3 312 -14 656
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 2 908 -14 819

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 1 917 1 917

Muud korrigeerimised -1 917 -1 917

Kokku korrigeerimised 0 0

Muud rahavood põhitegevusest -35 11 762

Kokku rahavood põhitegevusest 2 873 -3 057

Kokku rahavood 2 873 -3 057

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 735 32 629

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 873 -3 057

Valuutakursside muutuste mõju 406 163

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 33 014 29 735
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 32 525 32 525

Aruandeaasta tulem -14 656 -14 656

31.12.2016 17 869 17 869

Aruandeaasta tulem 3 312 3 312

31.12.2017 21 181 21 181
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Naisüliõpilaste Selts'i 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid

rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas saadud annetused on arvestatud ja kantud arveldusarvele eurodes tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti

Panga valuutakursiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende

nominaalväärtusega.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust

otsesel meetodil, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on

ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või

majanduslikult otstarbeks meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ja kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana varaobjekte, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta

ning soetusmaksumus kõrgem arvelevõtmise alampiirist. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast,

mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seotud väljaminekustest. Madalama soetusmaksumusega või

lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,

võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt

komponentide kasulikule elueale.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud

järgmised kasulikud eluead.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    960

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda

eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Tulud
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Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud annetusest on arvele võetud annetuse saamise momendil.

Seotud osapooled

Selts loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on Seltsi juhatus ja liikmed, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju Seltsi otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 293 386



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

EESTI NAISÜLIÕPILASTE SELTS (registrikood: 80101092) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RIIN RIIBERG Juhatuse liige 07.06.2018

BIRGITTA OJAMAA Juhatuse liige 07.06.2018

KEIDI KAITSA Juhatuse liige 12.06.2018

ANN TUULIKKI JÜRGENSTEIN Juhatuse liige 12.06.2018

NATA-LY KEERD Juhatuse liige 13.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53540688

E-posti aadress enys@enys.ee


