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Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi 2009. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Kadrina Kirjandusklubil on välja kujunenud kindel koht Kadrina kultuurielus. Tänu LEADER projektide toetusele oleme koondanud

erinevate sihtgruppide raamatusõpru, et kirjandusliku ühistegevuse käigus koos oma kogukonna inimestega veeta kasulikult ja meeldivalt vaba

aega. Oma üritustega oleme püüdnud väärtustada eesti keelt, kirjandust ja kultuuri ning juhtida tähelepanu kultuuritraditsioonide säilitamisele.

2009. aastal toimunud üritused:

1. 04.07.2009 - viltimiskoolitus . Koolituse viis läbi kunstnik Riina Runnel, kes on aastaid pühendunud erinevate viltimistehnikate

tundmaõppimisele. Kursuslastele tutvustati villa uudsemaid kasutusvõimalusi, märgviltimise ja nõelviltimise erinevaid tehnikaid ja villatööde

kasutamist kodukujunduses. Praktilise tegevuse käigus valmisid kursuslastel meeleolukad villaseebid ning seinapildid. Valminud töödest seati

üles näitus. Koolitus arendas loovat mõtlemist ja pakkus isetegemise rõõmu.

2. 29.07.2009 - huvireis Järvamaale Müüslerisse Kilplaste teemaparki. Tutvuti Fr. R. Kreutzwaldi pärandiga, sporditi ja võisteldi aktiivselt vabas

looduses. Naerdi kilplaste legende kuulates ja otsiti paralleele kilplaslikule mõtlemisele tänapäeva ühiskonnas ja poliitikas. Õppereis aitas

meeldivalt vaba aega veeta koos oma piirkonna inimestega. Reis andis häid kogemusi, kuidas väikeses külas pakkuda nii noortele kui

vanematele inimestele vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi.

3. 4.-6.09.2009 - kultuurireis Setomaale.  Reisi juhtis suurepärane Setomaa tundja ja teejuht Siiri Toomik. Tutvuti paljude väga huvitavate

paikadega ja nauditi Lõuna-Eesti looduse ja rahvakultuuri ilu ja omapära. Tutvuti Setomaa elu, kommete, keele ja folklooriga. Oli põnev ja

eksootiline reis. Lisaks andis reis võimaluse oma kogukonna liikmetega  koos meeldivalt vaba aega veeta, kogemusi vahetada ja silmaringi

laiendada.

4. 12. 09. 2009 - 05.12.2009  Luulepaus, Luulelünk, Luulesadu.   Noored luulehuvilised esitasid omaloomingut. Luuleüritused noortele toimusid

laupäeviti ja said alguse noorte enda initsiatiivist. Peale Kadrina noorte oli siin osavõtjaid Tallinnast, Tartust, Tamsalust, Haljalast ja mujalt.

Esialgu plaaniti kokku saada kord kuus, aga õppetöö erinevates koolides ei võimaldanud nii tihedalt koos käia. Lõpuks planeeriti kokku saada

kord kvartalis. See ürituste sari andis noortele esinemisjulgust ja kogemust, samas võimaluse teiste samahuviliste noortega suhelda.

5. 2.12.2009 - kohtumine Raivo Seppoga. Kirjanik Raivo Seppo on ka Eesti Genealoogia Seltsi liige. Kohtumisõhtul lahati kirjanduselu

probleeme ja tutvuti genealoogia kui põlvnemislugu uuriva ajalooharuga. Oli meeldiv kohtumine, mis aitas meie inimestel orienteeruda kirjus

raamatumaailmas, laiendas silmaringi, andis uusi teadmisi ja aitas ammutada positiivset energiat. Kohtumisõhtu aitas kaasa meie piirkonna

inimeste sotsiaalsele suhtlemisele ja tugevdas kogukonnatunnet.

6. 03.12.2009 - jutuvestmisõhtu "Rahvajutte Kadrina kihelkonnast". Külas olid jutuvestja Piret Päär ja rahvamuusik Cätlin Jaago. Tutvustati eesti

rahva folkloori. Piret Päär vestis rahvajutte videvikutunnil ja muusik Cätlin Jaagu tutvustas erinevaid rahvapille ja mängis nendel lugusid. Tõdeti,

et  Kadrina kihelkond on olnud üsna ühtehoidev kogukond, kus vanad rahvalaulud ja rahvajutud on mõnevõrra säilinud tänapäevani, neid tuleb

aeg-ajalt lihtsalt meenutada.

Aasta oli töine ja kordaläinud. Pakkusime erinevaid huvitavaid kultuurisündmusi oma valla rahvale.  Üritused said teoks tänu LEADER projektide

ja Kadrina Vallavalitsuse toetusele.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Kadrina Kirjandusklubi juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aruande koostamse eest ja kinnitab, et

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Kadrina Kirjandusklubi finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid

3. MTÜ Kadrina Kirjandusklubi on jätkuvalt tegutsev

 

 

 

Kadrinas

27.05.2010

 

 

Jaanus Reisner                 juhatuse liige
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2009

Varad  

Käibevara  

Raha 70

Nõuded ja ettemaksed 1 669

Kokku käibevara 1 739

Kokku varad 1 739

  

Kohustused ja netovara  

Kohustused  

Lühiajalised kohustused  

Võlad ja ettemaksed 1 669

Kokku lühiajalised kohustused 1 669

Kokku kohustused 1 669

Netovara  

Aruandeaasta tulem 70

Kokku netovara 70

Kokku kohustused ja netovara 1 739
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2009

Tulud  

Annetused ja toetused 34 848

Kokku tulud 34 848

  

Kulud  

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -34 778

Kokku kulud -34 778

  

Kokku põhitegevuse tulem 70

Aruandeaasta tulem 70
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2009

Rahavood põhitegevusest  

Põhitegevuse tulem 70

Kokku rahavood põhitegevusest 70

 

Kokku rahavood 70

  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 70

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 70
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 0  0

    

Aruandeaasta tulem  70 70

31.12.2009  70 70
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest,

Mittetulundusühingute seadusest,  teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha 

Bilansireal Raha on kajastatud arvelduskontode jäägid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansi real Nõuded ja ettemaksed kajastatakse nõudeid ostjate ja tellijate vastu ning  ettemakseid hankijatele ja Maksu- ja Tolliametile maksude

osas, mille sissenõudmistähtaeg ei ole veel saabunud.

Kohustused

Kohustused on võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajaajalised võlakohustused. 

Finantskohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast loetakse lühiajalisteks, hilisema maksetähtajaga kohustused on

pikaajalised.

Bilansireal Võlad ja ettemaksed kajastatakse võlad hankijatele ja muud kohustused ( nt maksukohustused). 

Tulude- ja kulude arvestus

Tulude ja kulude arvestamisel lähtutakse Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise toimkonna juhendite ( RTJ ) nõuetest, spetsiifiliste

mittetulundusühingutele iseloomulike tehingute ( ühingu liikmetelt saadud tasud, saadud ja jagatavad annetused ja toetused) arvestamisel ja

kajastamisel lähtutakse RTJ  14 nõuetest.

Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel võetakse aluseks RTJ 14 § 15. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna

hetkel kui nende laekumine on kindel ( võttes vajaduse korral arvesse perioodi, mille eest annetused ja toetused on tasutud). Sihtotstarbelised

toetused ja annetused kajastatakse RTJ 12-s kirjeldatud sihtfinantseerimise põhimõtetest lähtudes, st annetused ja toetused kajastatakse tuluna

nendes perioodides, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Kui annetus või toetus on

saadud enne kulude tegemist kajastatakse seda bilansis sihtfinantseerimise kohustusena, kui kulud on tehtud varem ja finantseerija on need

aktsepteerinud võetakse bilansis üles sihtfinantseerimise nõue.

 
 
Lisa 2 Tööjõukulud
(kroonides)

 2009

Palgakulu 3 546

Sotsiaalmaksud 1 220

Kokku tööjõukulud 4 766

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
4 766
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Lisa 3 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga  

 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 1

Aruandeaastal ei ole tehtud tehinguid seotud osapooltega.

 
 



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi (registrikood: 80012856) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

JAANUS REISNER Juhatuse liige 28.06.2010



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 9499 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5040420

E-posti aadress Jaanus.Reisner@kadrina.ee


