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Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa 2013. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing „Kodukoht Kiisa“ kanti Tallina Linnakohtu registrioskonna registrisse 13.05.2001. a registrinumbriga 80202611, aadressiga

Kurtna tee 21, Kiisa alevik, Saku vald.

MTÜ-le Kodukoht Kiisa on valitud 6 liikmeline juhatus. Juhatuse liimete vahel on jagatud tegevusvaldkonnad, mis puudutavad tööd noortega,

aleviku korrashoidu ja edendamist, ühisürituste korraldamist ja läbiviimist, projektide kirjutamist ja nende elluviimist. Juhatuse liikmete hulgast on

valitud sekretär, kelle ülesandeks on nii juhatuse üldkoosolekute protokollimine ja protokollide vormistamine. Lisaks juhatusele on valitud

alevikuvanem, kelle kohustuseks on jooksvate probleemide vahendamine Saku vallas vastavatele instantsidele igapäevaselt.

Välja on töötatud mittetulundsühingu põhikiri ning aleviku arengukava, samuti on välja töötatud tööplaan, sümboolika ning vajaminev

dokumentide loetelu.

Mittetulundusühing tegutseb vastavalt koostatud tööplaani alusel. Mittetulundsühingu tegevuse eesmärgiks on Kiisa aleviku elu korraldamine ja

edendamine ning arendamisele kaasaaitamine koostöös Saku vallaga. Vahendeid selleks taotletakse erinevatest maamajanduse ja

rahvakultuuri toetamiseks mõeldud kohalikest programmidest.

Mittetulundusühing esindab ja osaleb tema liikmeid puudutavate küsimute lahendamisel, samuti vahendab liikmete esindatust suhtes teiste

organisatsioonide, ühingute ja klubidega.

Samuti on üheks tegevussuunaks ka kohaliku kultuurielu korraldamine, mis puudutab ajalooliste väärtuste informatisiooni kogumist, tutvustamist

ja kirjastamiseks ettevalmistamist.

MTÜ tööd korraldab üldkoosoleku vaheaegadel juhatus. Juhatus on valitud 6 liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Juhatus on

töötanud heast tahtest, selle eest tasu saamata. Alevikuvanema kohustuseks on alevikuprobleemidega kursis olemine igapäevaselt ja vastavalt

vajadusele nende edastamine valla töötajatele.

MTÜ Kodukoht Kiisa tegutseb ainult kodanikualgatuse korras. Ühtegi palgalist ametikohta ei ole. Hüvitisi makstud ei ole. Tasutud on vaid

otseselt sündmustega seotud kulutused.

Osaletud on koolitustel ja õppepäevadel, mida on korraldanud Saku Vallavalitsus.

2013. aastal sai rahastuse järgnev projekt:

- Linnulennult läbi ajaloo  155.-EUR

Tegevustoetusest, milleks oli 500.-EUR , rahastati kogupereürituste, vastlapäeva, heakorrapäeva, rohevahetuse, kepikõnnipäevade, MTÜ

Kodukoht Kiisa 10 aastapäevale suunatud koosolek/üritus ning Kiisa laste jõulupeo läbiviimiskulud, koolitusraha, kontoritarbed ja ühenduse

Kodukant Harjumaa liikmemaks.

Lisatulu teenisime telkide rendiga, 30.- EUR.

Liikmemaksu tasuti 70.- EUR.

Mittetulundusühingu „Kodukoht Kiisa“ nimekirjas on 31.12.2013.a. seisuga 77 liiget.

Irja Tiri

Juhatuse esimees
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Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 595 174

Kokku käibevara 595 174

Põhivara   

Materiaalne põhivara 282 702

Kokku põhivara 282 702

Kokku varad 877 876

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 876 806

Aruandeaasta tulem 1 70

Kokku netovara 877 876

Kokku kohustused ja netovara 877 876
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Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 70 116

Annetused ja toetused 655 1 100

Muud tulud 317 636

Kokku tulud 1 042 1 852

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -536 -990

Jagatud annetused ja toetused 0 -30

Mitmesugused tegevuskulud -85 -342

Põhivara kulum ja väärtuse langus -420 -420

Kokku kulud -1 041 -1 782

Põhitegevuse tulem 1 70

Aruandeaasta tulem 1 70
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Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 70

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 420 420

Kokku korrigeerimised 420 420

Kokku rahavood põhitegevusest 421 490

Kokku rahavood 421 490

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 174 -316

Raha ja raha ekvivalentide muutus 421 490

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 595 174
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Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa 2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 806 806

Korrigeeritud saldo 31.12.2011 806 806

Aruandeaasta tulem 70 70

31.12.2012 876 876

Korrigeeritud saldo 31.12.2012 876 876

Aruandeaasta tulem 1 1

31.12.2013 877 877
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Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja

kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse

põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris MTÜ Kodukoht

Kiisa sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse

eurodes. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes ja panga arveldukontol olevat raha.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurot ja kasulikku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle

1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640.-

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu inventar 5

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud

lühiajaliste kohustustena.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud annetus ja toetus kajastatakse tulemiaruandes

tuluna.

Tulud

Tulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Liikmetelt saadud liikmemaksud kajastatakse tuluna perioodis,

mille eest nad tasutakse.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 595 174

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 70 116

Kokku liikmetelt saadud tasud 70 116

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 655 1 100

Kokku annetused ja toetused 655 1 100

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 77 92



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2014

Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa (registrikood: 80202611) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

DAISI ÕISMETS Juhatuse liige 13.05.2014

ANNELY-THEA HÄGGBLOM Juhatuse liige 13.05.2014

TIIU KÄÄRMA Juhatuse liige 14.05.2014

ANNELI KUBBI Juhatuse liige 14.05.2014

PILLE TEPPAN Juhatuse liige 31.05.2014

IRJA TIRI Juhatuse liige 16.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 9499 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 58119181

E-posti aadress kiisaalevik@gmail.com


