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2015. a. maiandusaasta aruanne

PELGULINNA SELTS

Tegevusaruanne

MTu pelgulinna seltsi pohitegevuseks on kultuuri ia sotsiaalelu arendamine ning mitmekesistamine asumis'

pergu,nna selts tegutseb tihedas koostiios pelgurinna Rahvamaja, p6hia Tallinnna hoorekande osakonnaga , P6hja Tallinna Valitsuse ia

P6hja Eesti Vihiliiduga,

Seltsidaamidetegevusaastal20l5.oliedukas!aleidislaiaka,astustaiakirianduses.
Maikuus tcrimunud pelgurinna pievad, oktoobris pelgurinna Muhem,ngud - mooside vahetus ning i6ulukuur J6uluootuse viis l6bi

Pelgulinna seltsi volikogu koos vabatahtlikega' i ----r. r---i ,.,..i- -6nr
Aasta jooksul on viidud pelgulinna eakate tee6htuid l6bi regulaarselt kord kuus, samuti iatkus tilo settsidaamidega'

J5tkub vaitlus Stroomi metsa kaitseale moodustamise eest'

pelgulinna seltsi volikogu on pidevaltkursis asumi arengu plaanidega ia vajaduel sekkub,kui on vaia kaitsta asumi huve'

Aktiivselt v6tavad seltsi elust osa Pelgulinna elanikud'
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PELGULINNA SELTS

Raamatu pidam ise aastaaruan ne

Bilanss
(eurodes)

Kokku kohustused ja netovara

2O15. a. rhajandusaasta aruanne
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PELGULINNA SELTS 2O15. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)
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PELGULINNA SELTS 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)
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PELGULINNA SELTS

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

2015. a. majandusaasta aruanne



PELGULINNA SELTS 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatu pidam ise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestusp6him6tted

Uldine informatsioon

MT0 Pelgulinna Selts 2015. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koosk6las Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

He raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusp6him6tetele, Eesti Vabariigi seadustele ja Raamatupidamise

Toimkonna poolt v5[a antud juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi A1 .01 .-31 .12.20'15. kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamie aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud on kirjendatud tekkep6liseft. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on v6etud arvesse ka seda, kas laekumine on selles perioodis tegelikult

kindel

Kulud on kiriendatud tekkep6liselt

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Lisa 3 Tiiiij6ukulud
(eurodes)
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Raamatupidamiskohustuslasel ei ole toritajaid.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

ilin\j',+srl=r+#;1;i-=:;:.,.;,t
i Fritisilisest isikust liikmete arv

I
I

t::i:a.aa,Srtt

Raamatupidamiskohstuslane ei ole tegev-ja k6rgemale luhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande allkiriad
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PELGULINNA SELTS (registrikood: 80119034) 01.01 .2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande
andmete 6igsust on kinnitanud:
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Allkiriaetaia nimi

Mikk-Jaan Mikk

Pille-Maris Ano

Saima Kaltau

Allkirfastala roll

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige


