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MTÜ Imavere Sotsiaalkapital
Tegevusaruanne 2013
Ühingu eesmärgiks 2013 aastal oli koostöö edendamine erinevate ümarlaudade kaudu
kogukonnas (eakad, lasterikkad pered)
 perelaagrite korraldamise jätkamine pärast mitmeaastast vaheaega (lasterikastele ja
toimetulekuraskustega peredele). Laagri korraldamiseks kaasati vabatahtlikke oma
kogukonnast;
 annetus-toetusfondi nutikad lapsed annetuste kogumise jätkamine ja stipendiumide
väljaandmine;
 testiti raha teenimise võimalust Järvamaa eakate päeval toitlustamisega;
 seati eesmärk alustada Imavere valla ajaloo raamatu kirjutamist;
 esitati KÜSK –i taotlus MTÜ Imavere Sotsiaalkapital ühingu arenguhüppeks. Projekti
nimetus "Ajaga sammu";
 koostati tegevuskava 2014 – 2015;
 tähtsaks saab pidada eakate klubi „Kuldne sügis“ taastamine organisatioonina.
Ühingu juhatuse tööd juhib 3 liikmeline juhatus.
Ühingu töö aluseks on tegevuskava.
Juhatuse liikmed ei ole saanud 2013 aastal töötasu ega teisi rahalisi soodustusi.
Põhikohaga töötajad puuduvad. Kokku liikmeid 7.
Vabatahtlikke organisatsiooni juures, kes ei ole liikmed on 6. Lepinguline töötaja on
raamatupidaja, kes 2013 sai lepingulist töötasu.
Seoses muudatustega Raamatupidamise Toimkonna juhendites on MTÜ Imavere
Sotsiaalkapital muutnud arvestuspõhimõtet sihtfinantseerimise kajastamisel. Eelmistel
perioodidel on tegevuskulude sihtfinantseerimisi kajastatud brutomeetodil. Alates käesolevast
aruandeaastast võetakse tegevuskulude sihtfinantseerimine bilansis arvele tema bruto
soetusmaksumuses ning sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis kui sihtfinanantseerimise
tingimused on täidetud. Muudetud arvestuspõhimõtet on rakendatud tagasiulatuvalt.
Organisatsioonil ja osaliselt teiste vabatahtlike ühendustel ja ümarlaudade liikmetel on
vähene oskus, või selle puudumine kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega
ning projektide kirjutamisega. Samas on vabatahtlikel tugev motivatsioon ja tahe piirkonda
toetada ja arendada. Päevateemadeks on tõusnud Imavere valla ajaloo uurimine, õpiringide
ja loengute läbiviimine. Ajaloo uurimiseks andis tõuke Pilistvere kihelkonna varasema ajaloo
jäädvustamine raamatus Pilistvere kihelkond – Eestimaa Taani. Oluliseks peavad endised
talupidajad ja kolhoosiliikmed inimeste panust nii talude, kui kolhoosikorra ning
taasiseseisvumise ajal kogukonna ja piirkonna heaks.
MTÜ Imavere Sotsiaalkapital otsib tööruume. Oluline on olnud eraannetajate toetus
perelaagri, Järvamaa eakate päeva läbiviimisel ja annetus-toetusfondi toimimisel.
Kokkuvõttes koosnes 2013. aasta paljudest sündmustest, mis ei ole kantud rahalistest
väärtustest, vaid soov koostöö kaudu aidata kaasa kogukonna heale käekäigule ja vaatamisele
tulevikku.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

3 718

2 406

2

5

0

3 723

2 406

3 723

2 406

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

8 008

7 003

Kokku pikaajalised kohustused

8 008

7 003

8 008

7 003

-4 597

-6 703

312

2 106

-4 285

-4 597

3 723

2 406

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

Kokku kohustused

4

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

35

15

2 164

545

93

0

0

2 429

2 292

2 989

-1 260

-300

5

-694

-174

6

-44

-306

7

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

4

Kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-1 998

-780

294

2 209

18

-103

312

2 106

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

294

2 209

-5

0

0

-590

18

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

1 005

905

Kokku rahavood põhitegevusest

1 312

2 524

Saadud laenude tagasimaksed

0

-1 598

Makstud intressid

0

-103

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

0

-300

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-2 001

Kokku rahavood

1 312

523

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 406

1 883

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 312

523

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3 718

2 406

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid

Rahavood finantseerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

-2 095

-2 095

Arvestuspõhimõtete muutuste
mõju

-4 608

-4 608

Korrigeeritud saldo 31.12.2011

-6 703

-6 703

2 106

2 106

31.12.2012

-4 597

-4 597

Korrigeeritud saldo 31.12.2012

-4 597

-4 597

Aruandeaasta tulem

Aruandeaasta tulem
31.12.2013

312

312

-4 285

-4 285
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Imavere Sotsiaalkapital 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,
mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti
Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
MTÜ Imavere Sotsiaalkapital 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühingu tegevuse jätkuvusest.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
2013. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on esmakordselt rakendatud 2011 aastal muudetud Raamatupidamise
Toimkonna juhendeid. Muudetud juhendite rakendamise tõttu toimusid muutused arvestuspõhimõtetes. Seoses
muudatustega Raamatupidamise Toimkonna juhendites on MTÜ Imavere Sotsiaalkapital muutnud arvestuspõhimõtet
sihtfinantseerimise kajastamisel. Eelmistel perioodidel on tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatud brutomeetodil. Alates
käesolevast aruandest võetakse tegevuskulude sihtfinantseerimine bilansis arvele tema bruto soetusmaksumuses ning sihtfinantseerimine
kajastatakse tuluna siis kui sihtfinantseerimise tingimused on täidetud. Muudetud arvestuspõhimõtet on rakendatud tagasiulatuvalt.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid ärigegevusest
kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes
kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1920 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama
soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse
need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide
kasulikule elueale.
Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused
objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara
valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.
Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu saranase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse
seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või
põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui materiaalse põhivara
objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti
soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Kui materiaalse
põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel,
et see vastab materiaalse põhivara mõistele.
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1920

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Muu inventar

2-3

Tulud
Saadud annetused ja toetused jagunevad mittesihtotstarbelisteks annetusteks/toetusteks ja sihtfinantseerimiseks. Mittesihtotstarbelised
annetused/toetused on ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ja sisseastumismaksud, laekunud tegevustoetused ning muud
laekunud mittesihtotstarbelised annetused/toetused.
-Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse
perioodi, mille eest need on tasutud).
- Sihtfinantseerimine on valitsuspoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu. Valitsus tähendab nii
Eesti Vabariigi, kui ka välisriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusasutusi ning kohalikke ja rahvusvahelisi toetuseid
jagavaid organisatsioone (s.h. Euroopa Liidu toetusfondid). Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka
stipendiumid. Sihtotstarbelised annetused ja toetused (s.h. mitterahalised annetused ja toetused) jagunevad tegevuse sihtfinantseerimiseks või
varade sihtfinantseerimiseks.
Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud
võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis
kohustusena (tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- ja pikaajalisena olenevalt sellest,
millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel kajastatakse alljärgnevat põhimõtet:
sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on
tema õiglane väärtus) ning kajastatakse tuluna siis, kui varade sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja varade
sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud varade sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused
ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena (tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest).Vastavat kohustust kajastatakse
bilansis lühi-ja pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub varade sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.
Sihtfinantseerimisega seotud vara amortiseeritakse kulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Kulud
Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude
sarnased kirjed summeeritakse. Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup,
materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta. Sihtfinantseerimise arvelt tehtud projektide otsesed kulud kirjendatakse tulude ja kulude
aruandes kirjele "Sihtotstarbeliste projektide otsekulud". Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse tulude ja kulude
aruandes eraldi kirjel.
Üldhalduskulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel "Mitmesugused tegevuskulud", v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude ja
kulude aruande kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus".
Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse, ettevõtluse ja halduse tööjõukulud. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kogu
MTÜ tööjõukulu (projektide, ettevõtluse, halduse) vastavatel tööjõukulude kirjetel.
Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel
kirjel "Muud kulud".
Finantskulud- ja tulud näidatakse kulude aruandes saldeeritult osas "Finantstulud ja -kulud".
Seotud osapooled
MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liikmeid ja juhatuse liikmete lähedasi pereliikmeid ning nende
poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Rahalised vahendid pangas

3 696

0

Rahalised vahendid kassas

22

0

3 718

2 406

Kokku raha
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Masinad ja
seadmed

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

1 732

1 732

-1 732

-1 732

0

0

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2011

Saadud

Tulu

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Annetusfond NUTIKAD LAPSDED

1 790

Tegevustoetus omavalitsuselt
Sihtfinantseerimise kohustus

905

-300

2 395

545

-545

0

6 737

-2 129

4 608

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

1 790

8 187

-2 974

7 003

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

1 790

8 187

-2 974

7 003

31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Annetusfond NUTIKAD LAPSED

2 395

2 105

-1 100

3 400

Sihtfinantseerimise kohustus

4 608

304

-304

4 608

Tegevustoetus omavalitsuselt

0

600

-600

0

Toetus eraisikule

0

160

-160

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

7 003

3 169

-2 164

8 008

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

7 003

3 169

-2 164

8 008

Annetus-toetusfond "Nutikad lapsed" (edaspidid fond) on loodud mittetulundusühingu Imavere Sotsiaalkapital allstruktuurina annetuste
kogumiseks ja toetuste väljamaksmiseks vastavalt fondi eesmärgile. Fondi põhikiri on kinnitatud ühingu juhatuse poolt 15. novembril
2011.a. Fondi eesmärgiks on heategevus Imavere valla andekate laste ja noorte loovuse ja annete toetamiseks rahaliste vahendite kogumise
ja jagamise kaudu. Fondi vara kasutatakse õppe- ja teadustöödeks, loominguliseks ja spordialaseks tegevuseks antavate toetuste (edaspidi
"stipendiumid") määramiseks. Fondi vahenditega tunnustatakse Imavere valla elanike registrisse kantud andekaid lapsi ja noori
olenemata õppeasutusest kus õpitakse.
Fond tegutseb avalikes huvides lähtuvalt oma eesmärkidest. Fondi tulud moodustuvad: annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
toetused riigilt; toetused kohalikelt omavalitsustelt ja muud tulud.
Fondi tulu koondatakse ühingu eelarvesse eraldi ühingu struktuuriüksuse arveldusarvele Swedbank 221053657917 märgusõnaga "Nutikad
lapsed". Annetajal on õigus määrata, kui suure osa soovib ta annetada põhikapitali suurendamiseks ja kui suur osa maksta välja eelarveaastal.
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Lisa 5 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

Stipendiumitoetus

1 100

300

Annetus eraisikule

160

0

1 260

300

Kokku jagatud annetused ja toetused

2013 aastal jagas MTÜ Imavere Sotsiaalkapital välja viis stipendiumi, mis läks Imavere valla noorte hariduse ja sporditegevuse toetuseks.
Tehti üks annetus eraisikule vajalike vahendite soetamiseks.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

Ürituste korraldus kulud

370

60

Muud tegevuskulud

324

114

Kokku mitmesugused tegevuskulud

694

174

2013

2012

Palgakulu

33

228

Sotsiaalmaksud

11

78

Kokku tööjõukulud

44

306

1

4

2013

2012

0

-103

Muu finantstulud ja -kulud

18

0

Kokku muud finantstulud ja -kulud

18

-103

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Intressikulu
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2013

31.12.2012

7

6

MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks juhatuse liikmed ja eelpool nimetatud isikute lähedasi pereliikmeid ning
nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. MTÜ juhtus koosneb 3 liikmest. 2013. aastal ei ole juhatuse
liikmetele arvestatud tasusi ega tehtud muid soodustusi.
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