MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing Koduloolane

registrikood: 80301520

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14,
maja ja korteri number:
linn: Rapla vallasisene linn
vald: Rapla vald
maakond: Rapla maakond
postisihtnumber: 79513

telefon: +372 53496113

e-posti aadress: age.tekku@raplamv.ee

Mittetulundusühing Koduloolane

2011. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

4

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

4

Bilanss

5

Tulemiaruanne

6

Rahavoogude aruanne

7

Netovara muutuste aruanne

8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

9

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

9

Lisa 2 Raha

10

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

10

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

11

Lisa 5 Muud tulud

11

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

12

Lisa 7 Tööjõukulud

12

Lisa 8 Seotud osapooled

12

2

Mittetulundusühing Koduloolane

2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Tegevusaruanne

MTÜ Koduloolane alustas oma tegevust 9.veebruaril 2010.a. eesmärgiga arendada kodulooalast tegevust ja koostööd Raplamaal.
MTÜ loomise initsiaatoriteks olid Raplamaa erinevates paikkondades kodu- ja ajaloo uurimisega tegelevad inimesed. Nii ongi MTÜ Koduloolase
asutajaliikmeteks:
Rait Talvoja, Jüri Kusmin, Virve Õunapuu, Inge Põlma ja Age Tekku.
MTÜ peamiseks tegevusalaks on olnud kodulooalaste ürituste korraldamine. 2011.a. viis MTÜ Koduloolane läbi 3 projekti: kodulookonverentsi
"Vaimulikkus, vaimsus ja vaimne pärand" 13.aprillil koos konverentsimaterjalide äratrükkimisega maakonnalehe kodulooalases vahelehes (5
numbrit), kodulooalase õppereisi Ida-Harjumaale 17.oktoobril ja maakonna koguteose 3 peatüki koostamine. Üritustel osales inimesi üle kogu
Raplamaa.
2011.a põhivara soetamisega ei ole tegeletud ja ka 2012.a põhivara soetamist ette ei ole näha.
MTÜ Koduloolane 2011.a reklaamikampaaniaid ei ole korraldanud, sponsoreerimise, annetamise ja heategevusega ei ole tegelenud.
MTÜ Koduloolane juhindub oma tegevuses „Mittetulundusühingute seadusest” ja teistest õigusaktidest, mis laienevad MTÜ-dele.
MTÜ-l Koduloolane on 1 juhatuse liige, kes on ühtlasi ka juhatuse esimees. Talle pole makstud tasusid ega soodustusi. MTÜ-l pole ühtegi
töötajat ja 2011.a maksti töötasu kahele konverentsi lektorile ettekannete eest töövõtulepingu alusel.
Edaspidistest plaanidest võiks peamisena välja tuua kodulooliste koolituste ja seminaride korraldamist ning iga-aastase õppereisi tahaks
traditsiooniks muuta.
MTÜ loodab lähiajal oma liikmeskonda laiendada, sest suurt huvi meie alustatud tegevuste vastu on tundnud veel mitmed koduloo- ja
ajaloohuvilised ja külaliikumise inimesed.

3

Mittetulundusühing Koduloolane

2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Koduloolane juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel

3 kuni 13 esitatud

raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:
• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Koduloolane finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
• kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt
arvesse võetud ja esitatud;
• MTÜ Koduloolane on jätkuvalt tegutsev

Age Tekku
juhatuse esimees
29.juuni 2012.a
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

123

1

0

56

123

57

123

57

Laenukohustused

56

0

Kokku lühiajalised kohustused

56

0

56

0

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

57

0

Aruandeaasta tulem

10

57

Kokku netovara

67

57

123

57

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

09.02.2010 31.12.2010

32

56

5 011

1 397

Tulu ettevõtlusest

515

0

Muud tulud

418

220

5 976

1 673

Mitmesugused tegevuskulud

-5 966

-1 617

Kokku kulud

-5 966

-1 617

Põhitegevuse tulem

10

56

Aruandeaasta tulem

10

56

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

09.02.2010 31.12.2010

Põhitegevuse tulem

10

56

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

56

-55

Kokku rahavood põhitegevusest

66

1

56

0

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

56

0

122

1

1

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

122

1

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

123

1

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Reservid

Akumuleeritud tulem

09.02.2010

0

0

0

Aruandeaasta tulem

0

57

57

31.12.2010

0

57

57

Aruandeaasta tulem

0

10

10

31.12.2011

0

67

67
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
MTÜ Koduloolane 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja
kasutades soetusmaksumuse
meetodit. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava,
mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad
Finantsvara
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale
osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või
kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest
kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta.

Finantskohustused
Finantskohustused
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse
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brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud
kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema
soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud
Tulud
MTÜ Koduloolane tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja
tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

3

0

Arvelduskontod

120

1

Kokku raha

123

1

Sularaha kassas

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest
kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

0

56

Nõuded ühingu liikmete vastu

0

56

Kokku nõuded ja ettemaksed

0

56

Muud nõuded

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt.
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Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

09.02.2010

Saadud

Tulu/amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rapla Maavalitsus (Kohaliku Omaalgatuse
programm)

0

360

0

-360

0

Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp

0

268

0

-268

0

Sillaotsa muuseumisõprade seltsing

0

767

0

-767

0

Annetused

0

2

0

-1

1

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

0

1 397

0

-1 396

1

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

0

1 397

0

-1 396

1

31.12.2010

Saadud

Tulu/amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
PRIA (Leader meede 3.1)

0

4 361

0

-4 361

0

Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp

0

400

0

-400

0

Eesti nKultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp

0

250

0

-250

0

Annetused

1

0

0

-1

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

1

5 011

0

-5 012

0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

1

5 011

0

-5 012

0

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud
kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele
tema soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide
tulusihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

2011

09.02.2010 31.12.2010

Ürituste osalustasud

418

220

Kokku muud tulud

418

220
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Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2011

09.02.2010 31.12.2010

6

1

4 960

361

Projekt Õppereis Ida-Harjumaale

605

488

Projekt Koguteose peatükid

395

767

5 966

1 617

2011

09.02.2010 31.12.2010

Palgakulu

152

0

Sotsiaalmaksud

114

0

Kokku tööjõukulud

266

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

266

0

Pangateenused
Projekt Kodulookonverents

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

MTÜ-l Koduloolane ei ole töötajaid. 2011.a maksti palka konverentsi lektoritele ühe projekti raames.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

puudub

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

puudub

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

puudub

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

puudub

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011

31.12.2010

5

5

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2010

Kohustused
0

Nõuded
0

2011
Ostud
Asutajad ja liikmed

0

0

09.02.2010 - 31.12.2010
Müügid

0

Kohustused

Ostud
0

Müügid
0

0
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MTÜ koduloolane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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