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' Tallinna Peremerepäev ja PPA
kutsemeisterlikkuse võistlusetel, Virtsu Peremerepäeval, Lihula
koolieelikute laagripäeval Pivarootsis, Pärnus Lastele mõeldud
ennetusalasel võistluspäeval KEAT, PPA Perepäev Tallinnas ja veel
paljudel toredatel üritustel.
Samuti lõime kaasa koostöös G4S-iga vinguandurite paigaldamises
abivajavatele peredele.
Aastal 2020 on samuti plaanis teha vee-ohutus alaseid ennetustegevusi,
teostada rannapatrulle ja panna senisest suuremat rõhku
vetelpäästekoerte koolitamisele.
MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad
Juhatuse liige.
Hiie Paas
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

16.01.2019

707

0

30

0

737

0

Materiaalsed põhivarad

3 755

0

Kokku põhivarad

3 755

0

4 492

0

Laenukohustised

400

0

Võlad ja ettemaksed

112

0

Kokku lühiajalised kohustised

512

0

Laenukohustised

1 000

0

Kokku pikaajalised kohustised

1 000

0

1 512

0

Aruandeaasta tulem

2 980

0

Kokku netovara

2 980

0

4 492

0

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

16.01.2019 31.12.2019

16.01.2019 16.01.2019

Annetused ja toetused

5 023

0

Tulu ettevõtlusest

3 704

0

Kokku tulud

8 727

0

-5 589

0

-158

0

Tulud

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-5 747

0

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

2 980

0

Aruandeaasta tulem

2 980

0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

16.01.2019 31.12.2019

16.01.2019 16.01.2019

2 980

0

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

158

0

Kokku korrigeerimised

158

0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-30

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

112

0

3 220

0

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-3 913

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-3 913

0

Saadud laenud

1 400

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

1 400

0

Kokku rahavood

707

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

707

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

707

0

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

0

0

Aruandeaasta tulem

2 980

2 980

31.12.2019

2 980

2 980
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Pärnumaa Märjad Käpad MTÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile,
mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.
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.
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, lühiajalisi (alla 3-kuulise
lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilasipäeval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes
kajastatud periooditulu ja -kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul,
kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti
tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 300 eurot ja mille kasulik tööiga on üle
ühe aasta.
Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku tööeaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile
eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed

5

Arvutid

3
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Finantskohustised
Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud või saadud tasu
õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuukuupäevast; või ettevõttel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuukuupäeva.
Annetused ja toetused
Toetustena käsitletakse saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning antud vahendeid
(antud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.
Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:
1) sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk, ajakava ja
rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi;
2) tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides
määratud eesmärkidest.
Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja
kulude arvele võtmise kuupäeval .
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne
sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk,
kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.
Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse tegevuskulude ja põhivarade sihtfinantseerimist.
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimine:
Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena.
Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel
laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.
Põhivarade katteks saadud sihtfinantseerimine:
Põhivarade sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et toetuse saaja peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.
Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastatakse tuluna toetuse saamise tekkepõhisuse momendil , st. põhivarade soetamise perioodil.
Kui sihtfinantseerimine on laekunud, kuid põhivara ei ole veel soetatud, kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol kas lühiajalise
või pikaajalise kohustisena. Kui põhivara on soetatud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid sihtfinantseerimine on veel
laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine kohustisena või tuluna ja nõudena.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Transpordivahendid

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

16.01.2019
Soetusmaksumus

0

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

0

Jääkmaksumus

0

0

0

Ostud ja parendused

480

1 886

2 366

1 547

3 913

Amortisatsioonikulu

-24

-108

-132

-26

-158

Soetusmaksumus

480

1 886

2 366

1 547

3 913

Akumuleeritud kulum

-24

-108

-132

-26

-158

Jääkmaksumus

456

1 778

2 234

1 521

3 755

31.12.2019

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

MTÜ-l ei olnud palgal ühtegi töötajat, tegutseti vabatahtlikkuse alusel.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2019

16.01.2019

4

2
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2020
Pärnumaa Märjad Käpad MTÜ (registrikood: 80560316) 16.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HIIE PAAS

Juhatuse liige

19.06.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste,
häirekeskused

84251

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5131286

E-posti aadress

hiie.paas.002@gmail.com

