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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2018

Mittetulundusühing Mitra 2018 aastal on pakkunud huvitatuile koondumistühis tegevuseks

avalikes huvides. Mittetulundusühing Mitra korraldada täiskasvanuõppe, kultuuri ja turismi

üüritused, isiklikke, haridus- ja tööalaseid vahetusi, teha koostööde Eesti kui teise haridusega ja

kultuuriga seotud organisatsioonide ja institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal. Mitra

osaleda rahvusvahelises kultuuri elus ja teha koostöödas ja kohaste kultuuri organisatsioonidega

Eestis ja teistes riikides, korraldada reklaam üritusi ja see läbi leida enamat üksteise mõistmist

ning anda väljaasjakohaseid trükiseid. Väga populaarsed on käsitööehted töötoad.

Oluline töö 2018.aastal oli rahvusvaheline raha taotlus projektide koostamine ja elluviimine

organisatsiooni arendamiseks ja tegevuseks. Mittetulundusühing Mitra 2018. aastal viidi

Erasmus+ KA2 projektid &quot;Ceramic-ally&quot;, &quot;Handmade jewelery for job opportunity&quot;, “Ethno-

design in fashion - exchange of good practices in vocational training&quot; ja “Slow food – long life”

(rahastaja oli EL ja Poola agentuur).

MTÜs on praegu 10 liiget ja üle 50 vabatahtliku, kes osalevad eriprogrammides. Sihtgrupiks on

peamiselt noorinimesed, sotsiaalselt tõrjutudja/või ebasootsate sotsiaalsete tingimustega

piirkondadest päritisikud, töötud, eakad ning nooremate põlvkondade esindajad.

MITRA tegevustes osalevad palju rahvusvähemuste esindajaid. MTÜ juhib juhatus, mis koosneb

kahestin imesest. 2018. majandusaastal juhatuse liikmetele väljamakseid ei olnud.

Mittetulundusühing Mitra infoportal on http://www.mitra.ee/index.html
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 69 040 43 099

Kokku käibevarad 69 040 43 099

Kokku varad 69 040 43 099

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 69 040 43 099

Kokku pikaajalised kohustised 69 040 43 099

Kokku kohustised 69 040 43 099

Kokku kohustised ja netovara 69 040 43 099
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Annetused ja toetused 10 382 41 049

Tulu ettevõtlusest 6 900 812

Kokku tulud 17 282 41 861

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -17 257 -41 758

Mitmesugused tegevuskulud -26 -103

Kokku kulud -17 283 -41 861

Põhitegevuse tulem -1 0

Muud finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 0 0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 0

Korrigeerimised   

Muud korrigeerimised 1 0

Kokku korrigeerimised 1 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
25 941 23 283

Kokku rahavood põhitegevusest 25 941 23 283

Kokku rahavood 25 941 23 283

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 43 099 19 816

Raha ja raha ekvivalentide muutus 25 941 23 283

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 69 040 43 099
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Mitra MTÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ja

Eesti Vabariigi seadustega.

Mitra MTÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus

eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes

kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil alustades puhaskasumist.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse

otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik

välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga

valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu- ja kuluna

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla

hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana kajastatakse bilansis varad, mille maksumus on üle 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalne

põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara soetamisega seotud otsestest kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse

lineaarsel meetodil. Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetod määratakse ühingu juhatuse poolt.

Varade sihtfinantseerimise korral on mittetulundusühing lähtunud toetuse saaja sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist.

Netomeetodi puhul on sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha

arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kuludesse 5 aasta jooksul.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse sihtotstarbeliste- ja mittesihtotstarbelistena. Mittesihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mille

kasutamine ei ole piiratud kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega.

Sihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mida kasutatakse teatud vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga 

seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
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Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse 

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. 

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Kulud

Kuludena kajastatakse aruandeperioodi väljaminekuid, milledega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad

ühenduse netovara.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kus kajastatakse nendega seotud tulusid.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel tulude ja kulude aruandes, välja arvatud mitte põhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud

ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

kassa 11 757 11 757

pank 57 283 31 342

Kokku raha 69 040 43 099

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Mittetulundusühing Mitra (registrikood: 80351191) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RUTA PELS Juhatuse liige 19.07.2019

PAVEL SMULSKI Juhatuse liige 19.07.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53427579

E-posti aadress ruta.pels@mail.ru


