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MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee katusorga isatsioo i liik esko da kuulu  seitse ühi gut. Ühi gut 
toetab tegevustoetustega seitse KOV-i. Hooaja jooksul  iidi lä i ahukas KOP lisarahastusega 
projekt  "Üks atk, kolm distantsi!", illega iidi lä i järg ised tege used:  V Türi-Tamsalu 

Jalgratta atk ja kol  NAVICUP atka ä gu. Osalesime kaaseksponendina TOUREST 2017 Jär a aa 
oxis koostöös Jär a aa Turis ii fokeskusega.                                                                                                                                 

Ühi gut MTÜ Türi-Ta salu Matkatee juhi  kaheliik eli e juhatus, kellele pole akstud töötasusid. 

Tea et ühi gu tege ustest saa  kodulehelt . atkatee.ee ja Fa e ook leheküljelt. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 330 1

Kokku käibevarad 330 1

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 4 410 5 933

Kokku põhivarad 4 410 5 933

Kokku varad 4 740 5 934

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Pikaajalised kohustised   

Laenukohustised 0 1 250

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 6 259 6 259

Kokku pikaajalised kohustised 6 259 7 509

Kokku kohustised 6 259 7 509

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -1 575 -290

Aruandeaasta tulem 56 -1 285

Kokku netovara -1 519 -1 575

Kokku kohustised ja netovara 4 740 5 934
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 739 1 146

Annetused ja toetused 2 956 8 698

Tulu ettevõtlusest 125 240

Kokku tulud 4 820 10 084

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 207 -9 222

Mitmesugused tegevuskulud -1 034 -624

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 523 -1 523

Kokku kulud -4 764 -11 369

Põhitegevuse tulem 56 -1 285

Aruandeaasta tulem 56 -1 285
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 56 -1 285

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 273 1 273

Kokku rahavood põhitegevusest 329 -12

Kokku rahavood 329 -12

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 13

Raha ja raha ekvivalentide muutus 329 -12

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 330 1
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 -290 -290

Aruandeaasta tulem -1 285 -1 285

31.12.2016 -1 575 -1 575

Aruandeaasta tulem 56 56

31.12.2017 -1 519 -1 519
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Türi –Tamsalu Matkatee MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades

soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui 

Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise toi

koostatud RTJ-s 14 ja 22  esitatud skeemi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud. Aruanne on

koostatud põhimõttest, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev. 

Raha

Kassas ja panga arvelduskontodel olev raha,

Nõuded ja ettemaksed

Laenud ja nõuded teiste osapoolte vastu, mida mittetulundusühing ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse edaspidi

korrigeeritud soetusmaksumuses. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et

nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas on allahindlus kajastatud kontraaktiva

kontol ning lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Igat nõuet konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teada olevat

infot kliendi maksevõime kohta. Laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes põhitegevuse kuluna ning investeerimistegevusega

seotud laenude ja nõuete allahindlus kajastatakse tulemiaruandes finantskuluna.

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja

kulu vähendusena aruandeperioodi tulemiaruandes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edaspidi kajastatakse

finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kasutades efektiivset intressimäära. Intressikulu finantskohustustelt kajastatakse

aruandeperioodi tulemiaruandes. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste osutamisest kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on

ebakindel,kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest).

Varade sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel . sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses,

varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse kohustusena. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja

saadud sihtfinantseerimine on üleval kohustusena ja kantakse tulusse soetatud viie aasta pärast

Tegevuskulude sihtfinantseerimine läheb projektikuludesse

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mille eest makstud väärtus. Sihtfinantseerimisega soetatud põhivara

võetakse arvele ja amortisatsioon kantakse kuludesse.  Sihtfinantseerimine EL või valitsuse poolt jäetakse üles kohustusena üles 5-eks aastaks.

Peale selle kohustus läheb üle MTÜ tuluks vastavalt  RTJ 22 järgi

Kulud

Kulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste osutamisest

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused

Seotud osapooled



9

mittetulundusühing Türi - Tamsalu matkatee 2017. a. majandusaasta aruanne

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Türi–Tamsalu Matkatee MTÜ juhatuse liikmeid;

b) punktis a kirjeldatud isikute lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid;

Türi–Tamsalu Matkatee MTÜ 2017 a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Kokku raha 330 1

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 7 616 7 616 7 616

Akumuleeritud kulum -160 -160 -160

Jääkmaksumus 7 456 7 456 7 456

  

Amortisatsioonikulu -1 523 -1 523 -1 523

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 7 616 7 616 7 616

Akumuleeritud kulum -1 683 -1 683 -1 683

Jääkmaksumus 5 933 5 933 5 933

  

Amortisatsioonikulu -1 523 -1 523 -1 523

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 7 616 7 616 7 616

Akumuleeritud kulum -3 206 -3 206 -3 206

Jääkmaksumus 4 410 4 410 4 410
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 739 1 146

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 739 1 146

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2 956 8 698

Kokku annetused ja toetused 2 956 8 698

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 2 256 8 698

Kokku annetused ja toetused 2 256 8 698

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

matka osalustasu 125 240

Kokku tulu ettevõtlusest 125 240

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 7 7


