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Tegevusaruanne

MTÜ Vana Haapsalu Selts asutati 2005. a veebruaris eesmärgiga tegutseda avalikes huvides Haapsalu ajaloo
uurimisel ja tutuvustamisel, Haapsalu ajalooliste hoonete ja rajatiste taastamisel ning säilitamisel, Haapsalu
vanalinna kui tervikliku elukeskkonna väärtustamisel. Eesmärgi  saavutamiseks korraldab ühing ühtse
kontseptsiooni väljatöötamist kivi- ja puitarhitektuuri säilitamiseks ja taastamiseks vanalinnas, korraldab
koolitusi, seminare ja konverentse ning kogub annetusi, osaleb vastavasisulistes projektides ning teeb koostööd
teiste ühingute, seltside ja ettevõtetega.
2016. a  jätkati Piiskopilinnuses ajalooliselt asunud kiviktaimla hooldamist ja kujundamist, juba kümnendat
aastat. 
2012.a. soetatud veebikaamera töötab tõrgeteta ning edastab kauneid vaateid Haapsalu vanalinnast.  
Kolmandat aastat järjest korraldati augusti viimasel laupäeval Haapsalus Aafrika rannas Muinastulede öö
tähistamist  Selle tarbeks organiseeriti toetajate abiga puitmaterjal ja selle kohalevedu.
2015.a. suvel algatatud üritus - Avatud väravate kirbuturg jätkus ka 2016.aastal. Nii vanalinna kui
miljööväärtuslike alade majaominakud avasid oma koduväravad ja pakkusid müügiks endale ülerauseks
muutunud asju. Üritus osutus taas populaarseks, aga osavõtt ei olnud enam nii rohkearvuline kui eelmisel aastal .
Kas üritust ka järgnevatel aastatel korrata, peame veel otsustama. 
2017.a. algatati uus projekt koostöös aktiivsete tervisesportlaste-talisuplejatega, kelle hulgas on ka Seltsi liikmeid:
rajada Haapsalu Talisupluskeskus. Selle tarbeks projektide vormistamine praegu käib.
Põhikohaga töötajaid Seltsil ei ole. Juhatus koosneb ühest liikmest ja talle tasu ei makstud. 

Merike Laur
juhataja
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 236 189 2

Varud 245 245  

Kokku käibevarad 481 434  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 188 1 309 3

Kokku põhivarad 1 188 1 309  

Kokku varad 1 669 1 743  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 730 1 800  

Aruandeaasta tulem -74 -70  

Kokku netovara 1 669 1 743  

Kokku kohustised ja netovara 1 669 1 743  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 90 86 4

Muud tulud 48 62  

Kokku tulud 138 148  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -91 -96  

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -121 -122 3

Kokku kulud -212 -218  

Põhitegevuse tulem -74 -70  

Aruandeaasta tulem -74 -70  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -74 -70

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 121 122

Kokku korrigeerimised 121 122

Kokku rahavood põhitegevusest 47 52

Kokku rahavood 47 52

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 189 137

Raha ja raha ekvivalentide muutus 47 52

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 236 189
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 13 1 800 1 813

Aruandeaasta tulem -70 -70

31.12.2015 13 1 730 1 743

Aruandeaasta tulem -74 -74

31.12.2016 13 1 656 1 669
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Vana Haapsalu Selts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse

printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV

Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendid.

MTÜ Vana Haapsalu Selts kasutab tulemiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr

1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Varud

Laos olevad kunstivarad ja väikevahendid on kajastatud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kantakse

kasutuselevõtmise hetkel kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud

kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Hooldus- ja

remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Amortisatsiooni

arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi

ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

inventar 10 aastat

Annetused ja toetused

Annetused eraisikutelt on kajastatud kassapõhiselt, vastavalt laekumistele.

Tulud

Vastavalt MTÜ põhikirjale moodustuvad Seltsi vahendid liikmemaksudest, vabatahtlike annetustest, ürituste osavõtutasudest ja

muudest tuludest.

Kulud

Kulud tulemiaruandes kajastatakse tekkepõhiselt

Seotud osapooled
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Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna neis perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine oli mõeldud.

Vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja

sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Pangakontod 216 189

kassa 20 0

Kokku raha 236 189

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 734 1 734 1 734

Akumuleeritud kulum -425 -425 -425

Jääkmaksumus 1 309 1 309 1 309

  

Amortisatsioonikulu -121 -121 -121

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 1 734 1 734 1 734

Akumuleeritud kulum -546 -546 -546

Jääkmaksumus 1 188 1 188 1 188

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 90 86

Kokku liikmetelt saadud tasud 90 86
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 


