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Tegevusaruanne
MTÜ Töömaja alustas tegevust juulis 2019.a.
MTÜ tegeleb sotsiaalteenuste osutamisega inimestele, kes on sattunud mingisse sõltuvusse, eelkõige alko- ja narkosõltuvusse.
Teenuse eesmärk on sotsiaalne rehabilitatsioon töötamise läbi.
MTÜ aitab inimesel vabaneda sõltuvusest, kui inimene osaleb spetsiaalses 12 kuulises sotsiaalprogrammis. Programmi raames saab inimese
tasuta majutuse keskuses, kus on võimalik rahulikult taastuda peale alko- ja narkotarbimise lõpetamist.
Programmis osalemine on vabatahtlik.
Programmi raames peab programmis osaleja alustama töötamist keskuses, et tekiks uuesti tööharjumus. Töödeks on mööbli renoveerimine,
ehitus, haljastus, puhastus, toitlustus, mahepõllumajandus, küttepuude tegemine, metsatööd.
Töömaja tegevusi kajastatakse Facebookis ja MTÜ kodulehele www.toomaja.ee
Maarja Võrk
Juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

29.07.2019

Raha

156

0

Kokku käibevarad

156

0

156

0

Laenukohustised

762

0

Kokku lühiajalised kohustised

762

0

762

0

Aruandeaasta tulem

-606

0

Kokku netovara

-606

0

156

0

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

29.07.2019 31.12.2019
Tulud
Annetused ja toetused

2 712

Tulu ettevõtlusest

2 859

Kokku tulud

5 571

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-397

Tööjõukulud

-5 780

Kokku kulud

-6 177

Põhitegevuse tulem

-606

Aruandeaasta tulem

-606
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

29.07.2019 31.12.2019
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

-606

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

762

Kokku rahavood põhitegevusest

156

Kokku rahavood

156

Raha ja raha ekvivalentide muutus

156

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

156
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

-606

-606

31.12.2019

-606

-606
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded
on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Aruanne on koostatud eurodes.
Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.
Pangakontode jäägid võrreldakse jääkidega raamatupidamiskontodel.
Sularaha kassas inventeeritakse aastavahetuse seisuga.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid
mille soetusmaksumus on alla 100 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele
võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.
Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse
ning lisatakse põhivara maksumusele.
Finantskohustised
Lühiajaliste kohustustena kajastatakse võlgu, mis kuuluvad tagastamisele 1 aasta jooksul.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise põhimõtetest.
Sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit.
Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tekkepõhiselt.
Tulud
Tulude kajastamisel lähtutakse RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist
lähtudes.
Liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Saadud annetused ja toetused jagunevad
sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks annetusteks. Annetusi ja toetusi, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid
pole otsest seotud ühegi konkreetse projekti toetamisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse
tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sarnased sissemaksetega põhikapitali, ning
mida iseloomustab asjaolu, et nende kasutamisel on püsivad piirangud, kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste
aruandes.
Kulud
Kulude kajastamisel lähtutakse RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist
lähtudes.
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna, kajastatakse kulud, mida on finantseeritud kas sihtotstarbeliste liikmetelt
saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega.
Eraldi kuludena tuuakse kasumiaruandes välja aruandeperioodil kuluna kajastatud väljajagatud annetused, toetused, ja stipendiumid.
Mitmesuguste tegevuskulude all kajastatakse põhitegevusega seotud eesmärkide l tehtud kulutused, mis ei kajastu teistel kulude ja tulude
aruande kirjetel. Siin kajastatakse ka administratiivsetel ja muudel eesmärkidel ostetud teenuste ja materjalide kulu.
Tööjõu kulude jaotuses näidatakse aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised ja mitterahalised
kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte. Eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud
sotsiaalmaks ja Lootuse Küla Järvakandi keskus poolt makstav töötuskindlustusmakse.
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Põhivara kulum ja väärtuse langus real esitatakse materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse
langussest tekkinud kulu.
Muud kulud on kulud, mis ei kuulu eespool loetletud kulurühmadest ja ei ole finantskulud ( sh kahjum materiaalse põhivara müügist, makstus
trahvid ja viivised)
Maksustamine
Maksud arvestatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ning makstakse Maksu-ja Tolliameti deklaratsioonide alusel.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on MTÜ liikmed ning töötajad ja nendega seotud isikud TMS par 48 lg 6 alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

29.07.2019 31.12.2019

29.07.2019 29.07.2019

Palgakulu

4 320

0

Sotsiaalmaksud

1 460

0

Kokku tööjõukulud

5 780

0

1

0

31.12.2019

29.07.2019

2

0

29.07.2019 31.12.2019

29.07.2019 29.07.2019

4 320

0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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