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Massia Kool MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Massia Kool MTÜ pakub esitavate kunstide, visuaalkunstide, filmikunsti, kirjanduse, uue meedia, kultuuriteooria ja kultuurikorralduse

professionaalidele ja professionaalieelikutele sõltumatut ruumi tegeleda loomingu ja uurimisega igaühe enda määratud tingimustel.

2018.aastal pakkus Massia Kool MTÜ kohta resideerumiseks inimestele, kes soovivad pikemat või lühemat aega töötada oma kunstiliste ,

teaduslike, poliitiliste ja/või teoreetiliste projektidega. 

Mittetulundusühingu eesmärk on luua Massiarus sõltumatu kunstide edendamise ühing. Inimesed ühingu liikmetena aitavad selle arengule

kaasa ning ühiselt toimub progress.  Esialgu on projekt alles arenguetapis, millega kaasnevad ka suuremad kulutused ja rahalised

väljaminekud. 

2019.a.-l jätkab  Mittetulundusühing  oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisega.
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Massia Kool MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 178 638

Nõuded ja ettemaksed 48 0

Kokku käibevarad 226 638

Kokku varad 226 638

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Pikaajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 27 007 0

Kokku pikaajalised kohustised 27 007 0

Kokku kohustised 27 007 0

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 638 0

Aruandeaasta tulem -27 419 638

Kokku netovara -26 781 638

Kokku kohustised ja netovara 226 638
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Massia Kool MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 16.02.2017 -

31.12.2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 310 434

Tulu ettevõtlusest 4 459 1 574

Kokku tulud 4 769 2 008

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -32 188 -1 370

Kokku kulud -32 188 -1 370

Põhitegevuse tulem -27 419 638

Aruandeaasta tulem -27 419 638
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Massia Kool MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 16.02.2017 -

31.12.2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 306 434

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 4 415 1 574

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 181 -1 370

Kokku rahavood põhitegevusest -460 638

Kokku rahavood -460 638

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 638 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus -460 638

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 178 638
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Massia Kool MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

16.02.2017 0 0

Aruandeaasta tulem 638 638

31.12.2017 638 638

Aruandeaasta tulem -27 419 -27 419

31.12.2018 -26 781 -26 781
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Massia Kool MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

 Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti

Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. MTÜ Massia Kool

bilanss

on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodus bilansiskeemi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

täisarvuna.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta oma põhitegevuses. Materiaalset põhivara

kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad

allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

a) mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

b) sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse lähtudes RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest ( s.o.

kajastatakse tuluna siis, kui arvestus/ soetus muutub sissenõutavaks ja sellega kaasnevad tingimused on täidetud.

c) annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse

netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud uhegi projekti finantseerimisega,

ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks.

Kulud

Kulude kajastamisel näidatakse aruandeperioodil finantseeritud projektide kulud. Eraldi näidatakse tegevuskulu ning muud kulud ja

finantstulud või -kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid ja nende lähedasi.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2019

Massia Kool MTÜ (registrikood: 80413294) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

JAN ALBERT RITSEMA Management board member 04.06.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane

tegevus
74901 Yes

Sidevahendid
Liik Sisu

Cellular phone +33 642806901

E-mail address infomassia@gmail.com

Website address www.massia.ee


