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Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Meeste Koja põhikirjaliseks tegevuseks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest
seismine, käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja
esimese Men’s Shed kontseptsiooni alusel ehitatud töökoja rajamine Tartusse.

Meeste Koja tegevus toimus Tartus Anne 46a ruumides. Hoone üleandmine toimus 2019
juunis. Ajavahemikus juuni-detsember toimus liikmete vabatahtliku tööna ruumides
sanitaarremont ja avatud puidutöökojaks kohandamise ja sisustamise tegevused. Kogu
sisustus, masinad, töötasapinnad, lauad, mööbel on saadud annetusena ja /või antud
määramata ajaks kasutada.

Avatud puidutöökoda on igapäevaselt avatud. 2019 aasta lõpu seisuga oli liikmeid 51
inimest. Igal liikmel on oma võti ja juurdepääs ruumidesse. Huvitatud isik, kes ei soovi
liikmeks astuda ja on huvitatud puutööst või puutööalasest abist on võtnud liikmetega
ühendust telefoni ja eposti kaudu ning saanud tulla avatud töökoja ruume kasutama.

Ohutuse ja turvalisuse huvides oleme paigaldanud turvakaamerad ja sisse viinud ukse
juurde logiraamatu, kuhu iga siseneja ja väljuja end kirja paneb. Tööohutuse tagamiseks
oleme sisse viinud ohutusjuhendamise süsteemi, mille järgi peab iga avatud
puidutöökojas tegutseja tutvuma tuleohutusjuhendiga, sisekorraeeskirjadega,
ohutusjuhenditega nr 1-16 (iga masina kohta eraldi juhend) ja kinnitama seda oma
allkirjaga.

2019 majandusaastal  kellelegi töötasu makstud ei ole, kogu tegevus on toimunud
vabatahtliku tööna.
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Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 11.02.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 787 0

Nõuded ja ettemaksed 144 0

Kokku käibevarad 6 931 0

Kokku varad 6 931 0

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 5 532 0

Kokku lühiajalised kohustised 5 532 0

Kokku kohustised 5 532 0

Netovara   

Aruandeaasta tulem 1 399 0

Kokku netovara 1 399 0

Kokku kohustised ja netovara 6 931 0
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Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 11.02.2019 -

31.12.2019

11.02.2019 -

11.02.2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 612 0

Annetused ja toetused 22 130 0

Tulu ettevõtlusest 3 000 0

Kokku tulud 25 742 0

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -24 343 0

Kokku kulud -24 343 0

Põhitegevuse tulem 1 399 0

Aruandeaasta tulem 1 399 0



6

Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 11.02.2019 -

31.12.2019

11.02.2019 -

11.02.2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 399 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -144 0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -5 532 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
22 599 0

Muud rahavood põhitegevusest -11 535 0

Kokku rahavood põhitegevusest 6 787 0

Kokku rahavood 6 787 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 787 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 787 0
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Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/

Reservkapital

Reservid Akumuleeritud tulem

Korrigeeritud saldo

11.02.2019
0 0 0 0

11.02.2019 0 0 0 0

Aruandeaasta tulem 1 399 1 399

31.12.2019 0 0 1 399 1 399
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Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Meeste Koda 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti

finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljatöötatud

ja rahandusministri poolt kehtestatud juhendid. 

MTÜ Meeste Koda tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Bilansireal Raha on kajastatud raha kassas ja arvelduskonto jääk. 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansireal nõuded ja ettemaksed kajastatakse nõudeid ostjate ja tellijate vastu ning ettemaksed tarnijatele.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000 eurot

Finantskohustised

Kohustused on võlad tarnijatele. Finantskohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast loetakse lühiajaliseks. Hilisema

maksetähtajaga kohustused on pikaajalised. Bilansireal Võlad ja ettemaksed kajastatakse võlad tarnijatele ja muud kohustused

(liikmete ettemaksed).

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestamisel võetakse aluseks RTJ 14 § 15. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse

tuluna hetkel kui nende laekumine on kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest annetused ja toetused on tasutud).

Sihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse RTJ 12-s kirjeldatud sihtfinantseerimise põhimõtetest lähtudes. Saadud

sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena, pärast seda kui tingimused

on täidetud kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna. Varade sihtfinantseerimist on otsustatud kajastada netomeetodil. Sihtfinantseerimise

abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema neto-soetusmaksumuses. Tasuta saadud vara netomaksumus on null ja seda vara kajastatakse

edaspidi bilansiväliselt. Soetatud vara kajastatakse vastavalt

Tulud

Tulude arvestamisel lähtutakse Raamatupidamise seaduse, Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) nõuetest,

spetsiifiliste mittetulundusühingutele iseloomulike tehingute (ühingu liikmetelt saadud tasud, saadud ja jagatud annetused ja toetused)

arvestamisel ja kajastamisel lähtutakse RTJ 14 nõuetest. Ühingu tuludeks on sihtotstarbelised ja muud toetused, tulud teenuste müügist ning

muud põhitegevusest saadavad tulud.

Kulud

Kulud on ühingu tegutsemise eesmärkidest lähtuvalt tehtud tegevuskulud.

Seotud osapooled

Ühistu loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
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Meeste Koda 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 11.02.2019 -

31.12.2019

11.02.2019 -

11.02.2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 612 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 612 0

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

 11.02.2019 -

31.12.2019

11.02.2019 -

11.02.2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 22 130 0

Kokku annetused ja toetused 22 130 0

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 20 000 0

TARTUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 1 988 0

Eraisikutelt 142 0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 11.02.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 51 9


