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MTÜ Imavere Sotsiaalkapital
2018 aasta tegevusaruanne

2018

aastal oli ühingus 7 liiget, neist 3 juhatuse liikmed. Ühingu juurde kuulub väike

heategevusfond Nutikad lapsed, mille nõukogu koosneb 5 liikmest.
2018 aasta jooksul viidi läbi järgmised tegevused:
* Koostöös Eistvere Küla Seltsiga valmis Eistvere küla koduuurimuslik ajalooraaamat "Minu
koduküla Eistvere – mineviku ja tänapäeva peegeldusi."
* Viidi läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel õpitoad

„ Koduuurimine kui kogukonna

idenditeedi teadvustamine”. Toetust leidis õpitubade jätkuprojekt: "Koduuurimus kui kogukonna
ühislooming."
* Algas september 2018 – september 2020 kestev projekt "Puidutöö on alati au sees." Projekti
partneriks on Järva vald. Projekti toetab Lõuna - Järvamaa koostöökogu läbi LEADER programmi.
* Alustati Imavere kolhoosi ja külanõukogu fotoraamatu koostamist. Allikmatejali kogumist toetab
Eesti kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.
* Viidud läbi arutelu võimaliku Järavere küla ajaloo koostamiseks.
* Ühing ja Järva vald sõlmisid ruumide 0 rendiga kasutamise lepingu Järva vallale kuuluvas ruumis
asukohaga Kiigevere tee 5, Imavere küla Järvamaa.
* Esitati aruanne Järva valla poolt eraldatud tegevustoetuse kasutamise 2018 aasta kohta.
* Esitati taotlus Järva vallale tegevustoetuseks 2019 aastaks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

3 571

2 461

Kokku käibevarad

3 571

2 461

3 571

2 461

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

900

30

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 055

2 273

Kokku lühiajalised kohustised

2 955

2 303

2 955

2 303

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

158

-4 963

Aruandeaasta tulem

458

5 121

Kokku netovara

616

158

3 571

2 461

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

121

35

4 256

9 000

400

80

4 777

9 115

-2 827

0

Jagatud annetused ja toetused

-450

-900

Mitmesugused tegevuskulud

-679

-2 987

Tööjõukulud

-339

-107

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Muud kulud

-24

0

-4 319

-3 994

Põhitegevuse tulem

458

5 121

Aruandeaasta tulem

458

5 121

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

458

5 121

0

-35

870

-4 979

-218

70

1 110

177

Kokku rahavood

1 110

177

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 461

2 284

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 110

177

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3 571

2 461

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

-4 963

-4 963

5 121

5 121

31.12.2017

158

158

Aruandeaasta tulem

458

458

31.12.2018

616

616

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Imavere Sotsiaalkapital aruandlusperiood on 01.01.2018-31.12.2018. MTÜ Imavere Sotsiaalkapital raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud raamatupidamisseaduse paragrahv 17 alusel Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses
raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruande
koostamise ja avaldamise eesmärk on anda kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised,
raamatupidamiskohuslase finantsseisundi-ja tulemuste kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsioon, mida aruande kasutaja
saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.
Kasutatud on kasumiaaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.
Aruanne on koostatud eurodes, ümardatud täisarvudeks.

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

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
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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)

31.12.2018

31.12.2017

Rahalised vahendid pangas

3 570

2 397

Rahalised vahendid kassas

1

64

3 571

2 461

Kokku raha

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Annetus NUTIKAD LAPSED

2 673

575

-975

2 273

Sihtfinantseerimise kohusuts

4 609

0

-4 609

0

0

1 000

-1 000

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

7 282

1 575

-6 584

2 273

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

7 282

1 575

-6 584

2 273

Tegevustoetus omavalitsuselt

31.12.2017

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Annetus NUTIKAD LAPSED

2 273

232

-450

2 055

Tegevustoetus omavalitsuselt

0

800

-800

0

KOP toetus

0

1 716

-1 716

0

PRIA toetus

0

720

-720

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 273

3 468

-3 686

2 055

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

2 273

3 468

-3 686

2 055
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Lisa 4 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Stipendiumitoetus

-450

-900

Kokku jagatud annetused ja toetused

-450

-900

2018

2017

Muud tegevuskulud

-679

-2 987

Kokku mitmesugused tegevuskulud

-679

-2 987

2018

2017

-254

-80

-86

-27

-340

-107

1

1

31.12.2018

31.12.2017

7

7

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
2018

Asutajad ja liikmed

Saadud laenud

Saadud laenude
tagasimaksed
160

-160
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