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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Varad    

Käibevara    

Raha 349 2 341 58

Nõuded ja ettemaksed 843 0  
Kokku käibevara 1 192 2 341 58

Põhivara    

Materiaalne põhivara 0 0 14 770

Kokku põhivara 0 0 14 770

Kokku varad 1 192 2 341 14 828

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 230 1 000 300

Võlad ja ettemaksed 0 1 212 0

Kokku lühiajalised kohustused 230 2 212 300

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 0 16 177

Kokku pikaajalised kohustused 0 0 16 177

Kokku kohustused 230 2 212 16 477

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 129 -1 649 -559

Aruandeaasta tulem 833 1 778 -1 090

Kokku netovara 962 129 -1 649

Kokku kohustused ja netovara 1 192 2 341 14 828
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 5 564 15 551  

Muud tulud 225 0  

Kokku tulud 5 789 15 551  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 312 -13 506  

Tööjõukulud -228 0 2

Muud kulud -416 -267  

Kokku kulud -4 956 -13 773  

Põhitegevuse tulem 833 1 778  

Aruandeaasta tulem 833 1 778  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 833 1 778

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 3 515

Kokku korrigeerimised 0 3 515

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -843 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 212 -3 710

Kokku rahavood põhitegevusest -1 222 1 583

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 1 630 2 000

Saadud laenude tagasimaksed -2 400 -1 300

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -770 700

Kokku rahavood -1 992 2 283

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 341 58

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 992 2 283

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 349 2 341
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 -1 649 -1 649

Aruandeaasta tulem 1 778 1 778

31.12.2012 129 129

Korrigeeritud saldo 31.12.2012 129 129

Aruandeaasta tulem 833 833

31.12.2013 962 962
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Mittetulundusühingute seadusest,  teistest kehtivatest õigusaktidest ning raamatupidamise heast tavast.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses 01.01.2013 a. kohustuslikuks muutunud muudatustega Raamatupidamise Toimkonna juhendites on juhatus otsustanud

vastavalt muutunud RTJ-12-le sihtfinantseerimise kajastamisel üle minna brutomeetodilt netomeetodile. Seoses üleminekuga on

korrigeeritud tagasiulatuvalt raamatupidamise kandeid seisuga 01.01.2012. Korrigeeritud 2012 aasta lõppbilansi akivas ei kajastu enam

sihtfinantseerimise toetuse abil soetatud põhivra netomaksumuses 14770 eurot ja passivas sihtfinantseerimise kohustus 14770 eurot.

Põhivara objekti üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Lisarea nimetus 31.12.2012 Muutus 31.12.2012

Materiaalne põhivara 11 255 -11 255 0

Pikaajalised kohustused 11 255 -11 255 0

Tulu toetustest 19 066 -3 515 15 551

Põhivara kulum -3 515 3 515 0

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.

Finantskohustused

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). 

Annetused ja toetused

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.Saadud sihtfinantseerimine,

mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilanis kohustusena,pärast seda kui tingimused on täidetud

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna.

Varade sihtfinantseerimist on otsustatud kajastatda netomeetodil. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema

neto-soetusmaksumuses. Tasuta saadud vara netosoetusmaksumus on null. Soetatud vara kajastatakse edaspidi vastavalt juhendile RTJ 5.

Tulud

Tulude 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.
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Ühingu tuludeks on põhiliselt sihtotstarbelised toetused. Muudeks tuludeks on tulud annetustest ja muud kõrvaltegevustest saadavad tulud.

Kulud

Põhilised kulud on sihtotstarbeliselt finatseeritud projektide kulud ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud ( raamatupidamisteenuse

kulu, kantseleikulu, liikmemaksud).

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 170 0

Sotsiaalmaksud 58 0

Kokku tööjõukulud 228 0

Tööjõukuludena on kajastatud lepinguline tasu raamatupidamisteenuse eest.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2013 31.12.2012

Kohustused Kohustused

Asutajad ja liikmed 230 1 000

Kohustusena on kajastatud saadud lühiajaline laen juhatuse liikmelt.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2014

Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi (registrikood: 80012856) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

JAANUS REISNER Juhatuse liige 28.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5040420

E-posti aadress Jaanus.Reisner@kadrina.ee


