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Massia Kool MTÜ 2021. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

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

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

juhituna kunstnike, teoreetikute ja praktikute endi poolt, tegelevad liikmed ikka ja uuesti MASSIA loomise ja arendamisega. MASSIA on platvorm

kõigile neile, kes soovivad avardada oma erialast praktikat ja võimalusi ning tõsta oma eriala olulisust. 

MASSIA on:

- koht resideerumiseks;

- koht inimestele, kes soovivad pikemat või lühemat aega töötada oma kunstiliste, teaduslike, poliitiliste ja/või teoreetiliste projektidega;

- teadmiste kriitilisel vahetamisel ja jätkuval diskursiivsel praktikal põhineva teadmusloome foorum;

- tööriist, mille abil arendada meetodeid, vahendeid ja protseduure, mis ei ole tingimata suunatud praktiliste eesmärkide saavutamisele;

- koht eksperimenteerida tavapärasest erinevalt töömeetodite ja töö organiseerimisega;

- koht professionaalieelikutele õppida ja treenida nende omadel tingimustel.

MASSIA küll pakub kõiki neid võimalusi, kuid ei suru neid peale. Teisisõnu, MASSIA sõltub sellest, kui aktiivselt selle liikmed ise oma tööruumi

kujundavad ja kuidas MASSIA neid mõjutab.

2021. aastal pakkus Massia Kool MTÜ kohta resideerumiseks inimestele, kes soovisid pikemat või lühemat aega töötada oma kunstiliste,

teaduslike, poliitiliste ja/või teoreetiliste projektidega.

2022. aastal jätkab Mittetulundusühing põhikirjaliste eesmärkide täitmisega.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 12 675 7 443

Kokku käibevarad 12 675 7 443

Põhivarad   

Nõuded ja ettemaksed 5 792 0

Materiaalsed põhivarad 69 409 58 858

Kokku põhivarad 75 201 58 858

Kokku varad 87 876 66 301

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 5 792 0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 1 357

Kokku lühiajalised kohustised 5 792 1 357

Pikaajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 169 119 121 660

Kokku pikaajalised kohustised 169 119 121 660

Kokku kohustised 174 911 123 017

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -56 717 -40 500

Aruandeaasta tulem -30 318 -16 216

Kokku netovara -87 035 -56 716

Kokku kohustised ja netovara 87 876 66 301
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 020 0

Annetused ja toetused 899 0

Tulu ettevõtlusest 6 582 7 810

Muud tulud 299 547

Kokku tulud 8 800 8 357

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -16 634 -15 629

Tööjõukulud -8 670 -4 335

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -13 790 -4 590

Muud kulud -24 -1

Kokku kulud -39 118 -24 555

Põhitegevuse tulem -30 318 -16 198

Muud finantstulud ja -kulud 0 -18

Aruandeaasta tulem -30 318 -16 216
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Massia Kool MTÜ 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 1 020 0

Laekunud annetused ja toetused 899 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 6 582 7 810

Muud põhitegevuse tulude laekumised 299 547

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -16 634 -15 629

Väljamaksed töötajatele -8 670 -4 335

Muud rahavood põhitegevusest -24 -18

Kokku rahavood põhitegevusest -16 528 -11 625

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-24 341 -59 132

Kokku rahavood investeerimistegevusest -24 341 -59 132

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 47 459 74 240

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-1 357 1 357

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -1 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 46 101 75 597

Kokku rahavood 5 232 4 840

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 443 2 603

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 232 4 840

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 675 7 443
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 -40 500 -40 500

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
-40 500 -40 500

Aruandeaasta tulem -16 216 -16 216

31.12.2020 -56 716 -56 716

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
-56 716 -56 716

Aruandeaasta tulem -30 318 -30 318

Muud muutused

netovaras
-1 -1

31.12.2021 -87 035 -87 035
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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 toodud 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 eurot.

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.
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 5 101 2 551

Sotsiaalmaksud 3 569 1 784

Kokku tööjõukulud 8 670 4 335

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 25 60


