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Tegevusaruanne

                                            Kääpa Ühistegevuse Seltsi 2013. aasta tegevusaruanne

Kääpa Ühistegevuse Selts on mittetulundusühendus, registreeritud 04.09.2000.a registrikoodiga 80129966. Seltsi asukoht on Jõgevamaa Saare

vald Kääpa küla.

Seltsi põhieesmärgiks on kaasa aidata Saare valla ühistegevuse aktiviseerimisele, elanikkonna eneseteadvuse tõstmisele, elukeskkonna

säilitamisele, maaelu arengule ning eelnimetatud põhieesmärki taotlevate isikute ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine. Eesmärkide

saavutamiseks selts esindab oma liikmeid, tehes koostööd erinevatel tasanditel, osaledes erinevates projektides ja arendades küla elu.

Seltsi juhtimine ja kontor:

Kääpa Ühistegevuse Seltsi juhib nelja liikmeline juhatus. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada seltsi. Seltsil  puudub kontor. Seltsi puudutavad

materjalid asuvad juhatuse liikme Rita Kivisaare töö juures, Kääpa kaupluses. Juhatuse liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. Seltsile

osutab raamatupidamisteenust  Ülle Nettan. Kääpa Ühistegevuse Seltsi raamatupidamine vastab Eesti Vabariigi seadustele. Maksuametile on

vajalikud dokumendid esitatud õigeaegselt.

Kääpa Ühistegevuse Seltsil on kolm  pangaarvet Eesti Ühispangas, juhatuse liige Rita Kivisaar, koostab arveid, võtab vastu arveid ja  teeb

interneti pangas ülekandeid.

Juhatuse esimees: Mari Küla        

Juhatuse liikmed : Mati Kivi, Rita Kivisaar, Raivo Välb

2014. aastal valmis LEADER meetme projektitoetusel arengudokument "Kääpa Külamaja arengukava ja kogukonnateenuste

teostatavus-tasuvusuuring" kogumaksumus 4800 eurot. Projektitoetus oli 4320 eurot ja omafinantseeringut /480 eurot) toetas Saare Vallavalitus.

Valminud arengudokumendis on arengu kavandamine, mis algab hetkeolukorra analüüsist koos SWOT-analüüsiga. Kuna Kääpa Külamaja on

alles arendamisel, siis hinnati SWOT-analüüsi käigus Kääpa Ühistegevuse Seltsi ja Kääpa küla piirkonna hetkeolukorda, vajadusi ja võimalusi,

mis võeti aluseks hilisemas Kääpa Külamaja arendamise ja teenuste planeerimise faasis. Selle põhjal koostatud strateegiline plaan sisaldab viie

aasta arengueesmärke, sõnastatud on Külamaja missioon, visioon ning koostatud tegevus- ja turundusplaan eesmärkide saavutamiseks.

Sisekeskkonna all on kirjeldatud planeeritavaid pakutavaid teenuseid. Lisaks on antud ülevaade Külamaja arengut puudutavatest välistest

teguritest: lühiülevaade sotsiaalmajanduslikust olukorrast, turukeskkonnast, konkurentsisituatsioonist, seadusandlusest tulenevad piirangutest.

Kirjeldatud on investeeringute vajadust, teenuste käivitamiseks vajalikke ressursse ning hinnatud nende tasuvust.

Mari  Küla

juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 170 264

Nõuded ja ettemaksed 4 0

Kokku käibevara 174 264

Põhivara   

Materiaalne põhivara 67 503 69 042

Kokku põhivara 67 503 69 042

Kokku varad 67 677 69 306

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 5 262 942

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 52 151 52 151

Kokku lühiajalised kohustused 57 413 53 093

Kokku kohustused 57 413 53 093

Netovara   

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 697 697

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 516 18 252

Aruandeaasta tulem -5 949 -2 736

Kokku netovara 10 264 16 213

Kokku kohustused ja netovara 67 677 69 306
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Annetused ja toetused 480 0

Tulu ettevõtlusest 132 432

Kokku tulud 612 432

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -4 784 -1 230

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 570 -1 570

Muud kulud -207 -223

Kokku kulud -6 561 -3 023

Põhitegevuse tulem -5 949 -2 591

Intressikulud 0 -146

Muud finantstulud ja -kulud 0 1

Aruandeaasta tulem -5 949 -2 736
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -5 949 -2 591

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 570 1 570

Kokku korrigeerimised 1 570 1 570

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -4 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 4 320 852

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 42 297

Kokku rahavood põhitegevusest -63 42 128

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -31 -42 283

Laekunud intressid 0 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest -31 -42 282

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 30 000

Saadud laenude tagasimaksed 0 -30 000

Makstud intressid 0 -146

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -146

Kokku rahavood -94 -300

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 264 564

Raha ja raha ekvivalentide muutus -94 -300

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 170 264
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 697 18 252 18 949

Aruandeaasta tulem -2 736 -2 736

31.12.2013 697 15 516 16 213

Aruandeaasta tulem -5 949 -5 949

31.12.2014 697 9 567 10 264
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kääpa Ühistegevuse Seltsi 2014.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

MTÜ Kääpa Ühistegevuse Seltsi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Ettevõtte aastaaruandes kajastatakse arvestuspõhimõtete või esitlusviisi muutus, samuti muutuste mõju eelnevatele perioodidele v.a. juhul

kui seda ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta. Lähtudes uutest arvestuspõhimõtetest, esitab ettevõte lisaks eelmise perioodi lõppbilansile

ka eelmise perioodi algbilansi, lähtudes uutest arvestuspõhimõtetest, uuest esitusviisist või korrigeeritud andmetest.

Arvestuspõhimõtete muutmise mõju esitatakse ka omakapitali muutuste aruandes.

Vigade korrigeerimine

Ettevõte esitab aastaaruande oluliste korrigeeritud vigade kirjelduse, samuti muutuste mõju eelmistele perioodidele. Eelmise perioodi

algsaldosid mõjutava olulise vea tagasiulatuval korrigeerimisel esitab ettevõte lisaks eelmise perioodi lõppbilansile ka eelmise

perioodi algbilansi.

Finantsvarad

Kõiki finantsvarasid kajastatakse bilansis õiglases väärtuses (väärtuse muutus kajastatuna kas kasumiaruandes või muu koondkasumi

või –kahjumi osana (omakapitalis kajastatud finantsvarade ümberhindluse reservi muutusena)), välja arvatud alljärgnevad finantsvarad:

(a)Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõte ei ole soetanud edasimüügiks – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;

(b)Lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud (näit. võlakirjad) – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;

(c)Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata ja selliste

varadega seotud tuletisinstrumendid – kajastatakse soetusmaksumuses.

Finantsinstrumendile kord valitud arvestusmeetodit rakendatakse järjepidevalt.

Ettevõte kajastab õiglases väärtuses järgmisi finantsvarasid:

(a)Ettevõtte poolt edasimüügiks ostetud nõuded;

(b)Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt

hinnatav (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil);

(c)Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, mida ettevõte ei kavatse hoida lunastustähtajani.

Juhul, kui ettevõte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida, tuleb seda kajastada kuni selle

realiseerimiseni õiglases väärtuses;

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode

jääke pankades.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud

aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

2014.a. loeti välisvaluutadeks kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas tehingute aluseks võetakse tehingu toimumise päeval ametlikult 

kehtinud Eesti Panga valuutakursid. 

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Eesti 

Panga valuutakursside alusel. 

Ümberhindamisest tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. Võlakohustuste ning raha ja raha
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ekvivalentide ümberhindamisest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes finantstulude- ja kuludena, muud

valuutakursside muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid aga muude äritulude või tegevuskuludena. 

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteering on investeering finantsvaradesse ehk väärtpaberitesse

Ettevõte kajastab finantsinvesteeringud bilansis õiglases väärtuses. Väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes. Kui õiglast väärtust ei ole

võimalik määrata (investeeringud aktsiatesse) kajastab ettevõte finantsinvesteeringud ostumaksumuses. Lunastustähtajani hoitavad

finantsinvesteeringud (nt.võlakirjad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui osalus

on otseselt või kaudselt üle 50 %. Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil. Vastavalt ostumeetodile võetakse

omandatud tütarettevõtte varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse

seotusmaksumuse ja oamndatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena. Postiivset firmaväärtust

kajastatakse immateriaalse põhivarana.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju, kuid mida ei kontrollita. Üldjuhul eeldatakse olulist mõju kui osalus on 20

% kuni 50 %. Selline investeering kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on ostjatelt laekumata arved tavapärase äritegevuse käigus müüdud kaupade või osutatud teenuste eest.

Lühiajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse

nende nüüdisväärtuses.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande

real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik

meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võtab ettevõte arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude

viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulud sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid

mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Lõpetamata ja valmistoodangu soetusmaksumusse lülitatakse tooraine kulud, otsesed tööjõuklulud ning muud otsesed ja kaudsed kulud.

Varude soetusmaksumusse ei lülitata laenukasutuse kulutusi.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kui neto realiseerimismaksumus on soetusmaksumusest madalam, peetakse varude arvestust neto realiseerimismaksumuses.

Neto realiseerimismaksumuseks loetakse eeldatavat müügihinda, mida on vähendatud nende varude müügiga seotud kulutuste võrra

Bioloogilised varad

Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism.

Bioloogilist vara kajastatakse bilansis ainult juhul, kui:

(a) vara on ettevõtte poolt kontrollitav;

(b) on tõenäoline, et ettevõte saab vara kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu; ja

(c) vara õiglane väärtus või soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav.

Bioloogilisi varasid kajastatakse nii esmasel arvelevõtmisel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha

arvatud hinnangulised müügikulutused, välja arvatud sellised bioloogilised varad, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastab ettevõte kinnisvaraobjekte (maa, hooned), mida hoitakse renditulu teenimise või turuväärtuse

kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata oma põhitegevuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
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Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuse osutamisel või halduseesmärkidel ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul

kasutatavaid varasid maksumusega alates 400 eurot. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast,

mittetagastavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Omatarbeks valmistatud materiaalne põhivara soetusmaksumus sisaldab endas tegelikke valmistamisväljaminekuid.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse õhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondi

kulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Materiaalse põhivara objekti valmistamise finantseerimiseks võetud laenu- ja kapitalirendi intressid kapitaliseeritakse antud

varaobjekti soetusmaksumuses

Materiaalse põhivara objekti valmistamise finantseerimiseks võetud laenu- ja kapitalirendi intressid kapitaliseeritakse antud varaobjekti

soetusmaksumuses valmistamise perioodi jooksul. Pärast varaobjekti valmimist kajastatakse laenukasutuse kulutused

kasumiaruandes perioodikuluna.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle

olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast järgnevalt:

* ehitised ja rajatised - 2,5 - 5 % aastas

* seadmed - 7 - 40 % aastas

* muu inventar, tööriistad ja sisseseade - 7 - 40 % aastas.

Maad ei amortiseerita

Põhivara eeldatavat kasulikku eluiga inventeeritakse aastainventuuri käigus, hilisemate kulutuste arvelevõtmisel. Kui vara hinnanguline kasulik

eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, kajastatakse see raamatupidamisliku hinnangu muutusena, muutes vara järelejäänud kasulikku

eluiga, mille tulemusena muutub järgmistel perioodidel varale arvestatav kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    400 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised ja rajatised 18 aastat

Masinad ja seadmed 2,5 aastat

Inventar 2,5 aastat

Arvutid ja arvutiseadmed 2,5 aastat

Rendid

Rendi all mõistetakse kokkulepet, mille kohaselt rendileandja annab rentnikule makse või rea maksete eest kokkulepitud ajavahemikuks

üle varaobjekti kasutusõiguse.

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle

rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või

rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse

vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustuse jääkväärtuse

suhtes sama. Finantskulud kajastatakse üldjuhul tekkepõhiselt kasumiaruandes.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna ühtlaselt

kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus tasuda teisele osapoolele raha või vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt

kahjulikel tingimustel.

Finantskohustus võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, millele on antud õiglane väärtus.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldisi kajastatakse juhul, kui ettevõttel on minevikus aset leidnud sündmustest tulenev seaduslik või faktiline kohustus, kohustuse 

realiseerumine nõuab ressurssidest loobumist ja kohustuse suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta. 

Eraldisi kajastatakse kohustuse täitmiseks vajalike kulutuste nüüdisväärtuses, kasutades intressimäära, mis kajastab turu hinnaguid raha
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hetkeväärtusele ja kohustusele iseloomulikele riskidele. Eraldiste suurenemist seoses ealiseerumistähtaja lähenemisega

kajastatakse kasumiaruandes intressikuluna. 

Annetused ja toetused

Liikmetasud,  toetused ja annetused jaotatakse kahte rühma:

• sihtotstarbelised tasud,

• mittesihtotstarbelised tasud.

Sihtotstarbelised finantseeringud on saadud kindla vara ostmiseks või konkreetse projekti tostamiseks.

Mittesihtotatarbeliste toetuste kasutamine ei ole piiratud kindla vara ostu või projektiga.

Raamatupidamisarvestuses jälgitakse kulude ja tulude vastavuse printsiipi, sest üldjuhul laekuvad tulud mingiks kindlaks otstarbeks.

Saadud tasude, annetuste ja toetuste raamatupidamislikul arvestusel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

• sihtotstarbelised annetused ja toetused (s.h.mitterahalised) kajastatakse tuluna nendel perioodidel, millal on tehtud need kulutused,

mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud,

• mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, millal nende laekumine on peaaegu kindel, võttes vajaduse korral

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud.

Annetusi ja toetusi, mille puhul on sisuliselt tegemist sissemaksetega mittetulundusühingu  või sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude

ja kulude aruandes, vaid netovara muutusena bilansis ning netovara muutuste aruandes. Ühingu liikmetasude puhul kajastatakse sihtotstarbelisi

tasusid nagu sihtfinantseeringut. See tähendab, et need kajastatakse tuluna perioodides, millal on tehtud need kulutused, mille

kompenseeriniseks liikmetasud on mõeldud.

Kui näiteks mittetulundusühing korraldab ühisüritusi, kajastatakse liikmetelt kogutud tasu ürituse läbiviimise perioodil.

Liikme- ja siseastumismakse ning muid sihtotatrbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Ühingu liikmete makstavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on peaaegu kindel. Juhul kui laekumine on

ebakindel tasumise hetkeni, kajastatakse tasu laekumise hetkel või hiljem, kui tegu on ettemaksega järgmiste perioodide eest.

Sihtotstarbeliseks ei peeta annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi

konkreetse projekti finantseerimisega(nt.riigieelarvest eraldatavad mittesihtotstarbelised vahendid).

Sihtfinantseerimisena ei kajastata sellist abi, mille väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (näiteks tasuta konsultatsioonid). Info sellise

abi kohta avaldatakse aastaaruande lisades.

Tulud

Tuluna kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või saadava tasu õiglast väärtust.

Tulu kajastatakse ainult siis, kui tulu suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta, on tõenäoline, et ettevõte saab tehingust tulenevat

majanduslikku kasu, olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale.

Tulu suurust loetakse usaldusväärselt mõõdetavaks ainult siis, kui kõik tehinguga seotud asjaolud on selged.

Kulud

Lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast ja IFRS-st, kajastatakse kulud samal aruande perioodil kui nende tegemisest saadav tulu.

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele

otsustele. Seotud osapooled on:

* Emaettevõte (ning emeettevõtte omanikud),

* Tütar- ja sidusettevõtted,

* Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted,

* Ettevõtte tegevdirektor, juhatus ja nõukogu, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele

otsustele. lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all

olevad ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Arvelduskontod 170 264

Kokku raha 170 264

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Ettemaksed 4 4

Tulevaste

perioodide kulud
4 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 4



13

Kääpa Ühistegevuse Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

31.12.2012  

Soetusmaksumus 583 27 979 16 665 16 665 473 10 712 10 712 56 412

Akumuleeritud kulum 0 -10 945 -16 665 -16 665 -473 0 -28 083

Jääkmaksumus 583 17 034 0 0 0 10 712 10 712 28 329

  

Ostud ja parendused 42 283 42 283 42 283

Muud ostud ja

parendused
  42 283 42 283 42 283

Amortisatsioonikulu -1 570 -1 570

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 583 27 979 16 665 16 665 473 52 995 52 995 98 695

Akumuleeritud kulum 0 -12 515 -16 665 -16 665 -473 -29 653

Jääkmaksumus 583 15 464 0 0 0 52 995 52 995 69 042

  

Amortisatsioonikulu -1 539 -1 539

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 583 27 979 16 665 16 665 473 52 995 52 995 98 695

Akumuleeritud kulum 0 -14 054 -16 665 -16 665 -473 -31 192

Jääkmaksumus 583 13 925 0 0 0 52 995 52 995 67 503

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 320 4 320

Võlad töövõtjatele 942 942

Kokku võlad ja ettemaksed 5 262 5 262

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele 942 942

Kokku võlad ja ettemaksed 942 942
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Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Võlad teenuste eest 4 320 0

Kokku võlad tarnijatele 4 320 0

Real võlad teenuste eest on tasumata arve, mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Tehtud majanduskulude väljamaksmata jääk 942 942

Kokku võlad töövõtjatele 942 942

MTÜ Kääpa Ühistegevuse Seltsil puuduvad töölepingu alusel töötavad töötajad. Kogu tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel. Seetõttu ei

ole arvestatud töötasusid ja töötasudega kaasnevaid makse. 

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2012 Saadud 31.12.2013

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
 

Meierei hoone ümberehitus 9 854 42 297 52 151

Kokku sihtfinantseerimine

põhivara soetamiseks
9 854 42 297 52 151

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
9 854 42 297 52 151

 

 31.12.2013 Saadud 31.12.2014

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
 

Meierei hoone ümberehitus 52 151 52 151

Kokku sihtfinantseerimine

põhivara soetamiseks
52 151 52 151

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
52 151 52 151
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Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Tulu kommunaalteenuste eest 132 132

Tulu ühisürituste korraldamisest 0 0

Renditulu 0 300

Kokku tulu ettevõtlusest 132 432

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Energia 0 9

Elektrienergia 0 9

Uurimis- ja arengukulud 4 769 0

Juriidiline teenendamine 0 1 187

Muud 15 34

Kokku mitmesugused tegevuskulud 4 784 1 230

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Ettevõttel puuduvad palgalised töötajad, kogu tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel.

Lisa 12 Muud kulud
(eurodes)

 2014 2013

Raamatupidamisteenus 200 200

Pangateenused 1 8

Riigilõiv 6 15

Kokku muud kulud 207 223

Lisa 13 Intressikulud
(eurodes)

 2014 2013

Intressikulu laenudelt 0 146

Kokku intressikulud 0 146



16

Kääpa Ühistegevuse Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2014 2013

Intress arvelduarve jäägilt 0 1

Kokku muud finantstulud ja -kulud 0 1

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 4 4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Kohustused Kohustused

Asutajad ja liikmed 942 942

Real kohustused asutajatele ja liikmetele on tehtud kulutuste väljamaksmata jääk.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2015

Kääpa Ühistegevuse Selts (registrikood: 80129966) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RITA KIVISAAR Juhatuse liige 30.06.2015

RAIVO VÄLB Juhatuse liige 30.06.2015

MARI KÜLA Juhatuse liige 30.06.2015

MATI KIVI Juhatuse liige 30.06.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Maastiku hooldus ja korrashoid 81301 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7762696

Mobiiltelefon +372 5273243

E-posti aadress Ritakivisaar@hot.ee


