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MTÜ AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SW ゲWﾉデゲｷ ヲヰヱヴ ;;ゲデ; デWｪW┗┌ゲ;ヴ┌;ﾐﾐWく 

 

MTÜ AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SW ゲWﾉデゲｷﾉ ﾗﾐ  31.12.2014.a. seisuga ヱヵ ﾉｷｷｪWデく ヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ ;ゲデ┌ゲ MTÜ にsse kaks uut 

liiget.  2014 aasta liikmemaksu on tasunud 8 liiget.  

MTÜ AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SW ゲWﾉデゲｷ デﾜﾜS ﾃ┌ｴｷH kolmeliikmeline juhatus. 

EゲｷﾏWWゲ M;ｷ┌ M@W 

Liikmed Vello Niinsalu ja Leo Valdvee 

MTÜ AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SW ゲWﾉデゲ ;ﾉ┌ゲデ;ゲ ﾗﾏ; デWｪW┗┌ゲデ ヲヵ ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷﾉ ヲヰヰヶ ;;ゲデ;ﾉ ﾆ┌ｷ ゲﾛﾉﾏｷデｷ ;ゲ┌デ;ﾏｷゲﾉWヮｷﾐｪ 
Β ﾆ┑ﾉ; ┗;ｴWﾉく P@ヴﾐ┌ M;;ﾆﾗｴデ┌ゲ ヴWｪｷゲデヴWWヴｷデｷ ゲWﾉデゲ ヱヵくヰヲくヲヰヰヶく;く 

MTÜ ﾉﾗﾗﾏｷゲW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SW Wﾉ┌ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷﾐW ﾃ; WSWﾐS;ﾏｷﾐWく 

ヲヰヰΒ ;;ゲデ;ゲデ ﾗﾐ ;┗;デ┌S AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SWデ┌H; ﾆ┌ゲ ヮ;ﾆ┌デ;ﾆゲW ;ﾆデｷｷ┗ゲWデ デWｪW┗┌ゲデ ﾆﾛｷｪｷﾉW ｴ┌┗ｷﾉｷゲデWﾉWく 

2014 aasta tegevused: 

Oﾐ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S ヲ ┑ﾉSﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌デ ﾃ; ヴ ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ┌デく 

2014 aastal koostasime 4 projektitaotlust millest rahastuse sai 3 taotlust. 

PヴﾗﾃWﾆデｷｪ; ず VWWヴWSWゲ デWヴ┗Wﾆゲ ﾃ; デ┌ｪW┗;ﾆゲさ ゲﾗWデ;ゲｷﾏW ヱヰ ヮ;;ヴｷ ヴ┌ﾉﾉ┌ｷゲﾆW ﾏｷS; ﾗﾐ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾆ┑ﾉ;SWデﾗ;ゲデ 
laenutada ja kasutada Kaalepi  kergliiklusteel. 

PヴﾗﾃWﾆデｷｪ; ず Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲ- ﾃ; ﾛヮヮWヮ@W┗;S Wｴﾆ SWｪ;ゲ┌ﾏﾏ;ゲ┌┗ｷﾉ;さ ┗ｷｷゲｷﾏW ﾉ@Hｷ ヵ ヮ@W┗;ゲWS ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲ- ja 

ﾛヮヮWヮ@W┗;S ﾉ;ゲデWﾉW ﾃ; ﾐﾗﾗヴデWﾉWく 

PヴﾗﾃWﾆデｷｪ; ず K┑ﾉ;Wﾉ┌ ｷﾉ┌ゲ;S ｴWデﾆWS ﾃ@@S┗┌ゲデ;ﾏｷゲWﾉWさ ゲﾗWデ;ゲｷﾏW ヮWWｪWﾉﾆ;;ﾏWヴ;く 

J┌ｴ;デ┌ゲW ﾉｷｷﾆﾏWデWﾉW デﾜﾜデ;ゲ┌ Wｷ ﾗﾉW ﾏ;ﾆゲデ┌Sく 

MTÜ AﾉH┌ ┗;ﾉﾉ; ﾆ┑ﾉ;SW ゲWﾉデゲ Wｷ ﾗﾉW ┗ﾛﾉｪ┌ M;ﾆゲ┌- ja Tolliametile. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 1 412 2 054

Kokku käibevara 1 412 2 054

Põhivara   

Materiaalne põhivara 12 203 15 092

Kokku põhivara 12 203 15 092

Kokku varad 13 615 17 146

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 582 345

Kokku lühiajalised kohustused 582 345

Pikaajalised kohustused   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 6 762 30 018

Kokku pikaajalised kohustused 6 762 30 018

Kokku kohustused 7 344 30 363

Netovara   

Reservid 32 32

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -13 249 -7 782

Aruandeaasta tulem 19 488 -5 467

Kokku netovara 6 271 -13 217

Kokku kohustused ja netovara 13 615 17 146
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 82 69

Annetused ja toetused 30 189 5 857

Tulu ettevõtlusest 543 50

Muud tulud 0 2

Kokku tulud 30 814 5 978

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 069 -3 083

Mitmesugused tegevuskulud -5 190 -4 393

Põhivara kulum ja väärtuse langus -4 067 -3 969

Kokku kulud -11 326 -11 445

Põhitegevuse tulem 19 488 -5 467

Aruandeaasta tulem 19 488 -5 467
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 82 69

Laekunud annetused ja toetused 5 991 5 857

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 543 50

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -6 080 -7 330

Laekunud intressid 0 2

Kokku rahavood põhitegevusest 536 -1 352

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 178 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 178 0

Kokku rahavood -642 -1 352

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 054 3 406

Raha ja raha ekvivalentide muutus -642 -1 352

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 412 2 054
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2012 32 -7 782 -7 750

Aruandeaasta tulem -5 467 -5 467

31.12.2013 32 -13 249 -13 217

Aruandeaasta tulem 19 488 19 488

31.12.2014 32 6 239 6 271
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Albu valla külade seltsi  raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades

soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtu koostatud RTJ-s 14 ja 22  esitatud skeemi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes,

kui ei ole teisiti märgitud. Aruanne on koostatud põhimõttest, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge

likviidsusega investeeringud, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse

muutuse risk, s.h. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

Laenud ja nõuded teiste osapoolte vastu, mida mittetulundusühing ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse edaspidi

korrigeeritud soetusmaksumuses. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et

nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas on allahindlus kajastatud kontraaktiva

kontol ning lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Igat nõuet konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot

kliendi maksevõime kohta. Laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes põhitegevuse kuluna ning

investeerimistegevusega seotud laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes finantskuluna.

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu

vähendusena aruandeperioodi tulemiaruandes

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mille eest makstud väärtus. Sihtfinantseerimisega soetatud põhivara

võetakse arvele ja amortisatsioon kantakse kuludesse.  Sihtfinantseerimine EL või valitsuse poolt jäetakse üles kohustusena üles 5-eks aastaks.

Peale selle kohustus läheb üle MTÜ tuluks vastavalt  RTJ 22 järgi

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste osutamisest kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on

ebakindel,kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest).

Varade sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel . sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses,

varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse kohustusena. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja

saadud sihtfinantseerimine on üleval kohustusena ja kantakse tulusse soetatud viie aasta pärast

Tegevuskulude sihtfinantseerimine läheb projektikuludesse

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mille eest makstud väärtus. Sihtfinantseerimisega soetatud põhivara

võetakse arvele ja amortisatsioon kantakse kuludesse.  Sihtfinantseerimine EL või valitsuse poolt jäetakse üles kohustusena üles 5-eks aastaks.

Peale selle kohustus läheb üle MTÜ tuluks vastavalt  RTJ 22 järgi

Kulud

Kulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga 

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste osutamisest kajastatakse
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proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused 

Seotud osapooled

MTÜ Albu valla külade seltsi  2014. a. majandusaasta aruanne

Seotud osapooled

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

MTÜ Albu valla külade seltsi    juhatuse liikmeid;

b) punktis a kirjeldatud isikute lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid;

MTÜ Albu valla külade seltsi 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 1 412 2 054

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2012  

Soetusmaksumus 1 916 1 916 31 437 33 353

Akumuleeritud kulum -1 053 -1 053 -13 239 -14 292

Jääkmaksumus 863 863 18 198 19 061

  

Amortisatsioonikulu -383 -383 -3 586 -3 969

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 1 916 1 916 31 437 33 353

Akumuleeritud kulum -1 436 -1 436 -16 825 -18 261

Jääkmaksumus 480 480 14 612 15 092

  

Ostud ja parendused 1 178 1 178

Amortisatsioonikulu -347 -347 -3 720 -4 067

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 1 916 1 916 32 615 34 531

Akumuleeritud kulum -1 783 -1 783 -20 545 -22 328

Jääkmaksumus 133 133 12 070 12 203
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 82 69

Kokku liikmetelt saadud tasud 82 69

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 175 2 232

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 24 316 0

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 3 698 3 625

Kokku annetused ja toetused 30 189 5 857

sh eraldis riigieelarvest 26 491 2 232

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 3 698 3 625

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Muud 2 069 3 083

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
2 069 3 083

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 15 13


