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2012.a. Majandusaasta aruande tegevusaruanne 
  
Hiiu Maakonna Tuletõrje Ühingu 23.05.2012.a.üldkoosolekul kinnitatud põhikirja 
põhieesmärgiks on: 

aidata kaasa tugeva, tegusa ja turvalise kogukonna loomisele oma teadmiste, oskuste, 

traditsioonide, ajaloo tutvustamise, tuletõrje pärandkultuuri säilitamise, turismialase 

tegevuse ja teenuste pakkumise kaudu. 

Põhieesmärgi saavutamiseks on hakatud arendama tegevussuundi, mis kannab endas 
uuenenud tuletõrjeühingu identiteeti. 

 2012 on olnud ühingu jaoks väga aktiivne aasta, koos paljude muutustega: 

 1.      Juunikuu alguses loodi ühingu koduleht- www.pritsumaja.eu, kust nii ühingu liikmed 
kui avalikkus saab jooksvalt uudiseid ühingu tegevuse kohta. 

 2.      2012.a. astus Hiiu Maakonna Tuletõrje Ühing  Hiidlaste Koostöökogu liikmeks, mis on 
aidanud kaasa informatsiooni levimisele ja koostööpartnerite leidmisele nii kodusaarel kui 
mandril. 

 3.      Ühing soetas endale töövahendid - arvuti ja printeri, mis on laiendanud pakutavaid 
teenuseid kontori- ja projektijuhtimise teenuse võrra. 

 4.      Ühing värbas oma ruumidesse uusi rentnikke -Katusemaailm OÜ ja Hiiumaa Jalgpall,-
millega “äratati“ Pritsumaja ellu. 

5.       Tegeleti aktiivselt vanade võlgade sissenõudmisega, mis ka kahel korral õnnestus- 
Pääsukese Lilleäri OÜ tasus ära oma 2010. aasta võla summas 85,33 eurot ning MTÜ 
Hiiumaa Turismiliit tasus ära oma võlad 1361,80 eurot, millele lisandusid viivised 340 eurot. 

6.      Üldkoosolek otsustas liikmemaksu suuruse - 12 eurot aastas inimese kohta. 
Liikmemaksu koguti 251 eurot. See aitab kaasa ühingu jooksvate kulude katmisele ja 
projektide omaosaluste osaliseks katmiseks. 

2012. aasta on olnud aktiivne erinevate projektide esitamise osas, millega oli kavas 

mitmete avalike tegevuste hoogustamine. 

1.      15.02.2012.a. lõpetati Kohaliku Omavalitsuse Programmi rahastatud projekt „Pritsumaja 
korda!“, mille käigus korrastati ühingule kuuluvad ruumid Pritsumaja II korrusel. 

2.      22.02.2012.a. Kärdla Linnavalitsuse korralduse nr. 40 „Mittetulundusühingute 
rahastamine linna eelarvest“ toetati ühingut 145€. 

3.      01.10.2012. a. esitati projekt „ Kimmkatus- Pritsumaja tõeline pärl!“ Kohaliku 
Omaalgatuse Programmile, mida toetati summas 1860 eurot ning edukalt 2013. kevadeks  ellu 
viidi. 

4.      2012.a. toetati PRIA Leader-meetmest Pritsumaja renoveerimisprojekt summas 3360 
eurot, mis toob kaasa kohustuse 5 aasta jooksul renoveerimisprojekt ellu viia. 

Ühingul on kavas ka edaspidi esitada projekte oma eesmärkide saavutamiseks. 

2012. a. on võetud osa koolitustest: 

Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ poolt mittetulundusühenduste juhtide arenguprogrammi 
koolitus: 

� 07.-08.03.12. MTÜ strateegiline juhtimine 

� 21.-22.03.2012. Projektijuhtimine. 



Peale selle on ühingu liikmed saanud võimaluse osa võtta SA Tuuru poolt läbiviidavatest 
teabepäevadest, mis on seotud mittetulundusühingute tegevuste toetamisega. 

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühinguga liitus aastal 2012 10 uut liiget. 

Hetkeseisuga on ühingul 35 liiget. 

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühingu juhatus koosneb 3 liikmest, kellele aruandeperioodil tasu 
makstud ei ole.Ühingus aastaaruande koostamise seisuga palgalisi töötajaid ei olnud. 

2012. aasta tulud olid kokku 7456 eurot (toetused 3143 eurot, tulud ettevõtlusest 3722 eurot, 
liikmemaksud 251 eurot ja saadud viivised 340 eurot). 

2012. aasta kulud olid 7418 eurot (remondikulud KOP toetusega1554 eurot, tegevuskulud 
3530 eurot ja põhivarade kulum 2334 eurot). 2012. aasta tulem oli -20 eurot. 

  

Marika Kanep 
juhatuse liige 
 
Kristi Linkov 
juhatuse liige 
 
Georg Linkov 
juhatuse liige 

 

Kärdlas, 17. mail 2013 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 3 712 1 309 2

Nõuded ja ettemaksed 584 1 264 3

Kokku käibevara 4 296 2 573  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 25 006 23 128 6

Kokku põhivara 25 006 23 128  

Kokku varad 29 302 25 701  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 517 0 7

Võlad ja ettemaksed 281 201 8

Kokku lühiajalised kohustused 798 201  

Pikaajalised kohustused    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 24 899 21 875 9

Kokku pikaajalised kohustused 24 899 21 875  

Kokku kohustused 25 697 22 076  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 625 2 659  

Aruandeaasta tulem -20 966  

Kokku netovara 3 605 3 625  

Kokku kohustused ja netovara 29 302 25 701  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 251 0 10

Annetused ja toetused 3 143 2 168 11

Tulu ettevõtlusest 3 722 2 469 12

Muud tulud 340 1  

Kokku tulud 7 456 4 638  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 554 0  

Mitmesugused tegevuskulud -3 530 -1 456  

Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 334 -2 216 6

Kokku kulud -7 418 -3 672  

Põhitegevuse tulem 38 966  

Finantstulud ja -kulud -58 0  

Aruandeaasta tulem -20 966  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 38 966  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 334 2 216  

Muud korrigeerimised 3 024 0 9

Kokku korrigeerimised 5 358 2 216  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 680 50 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 80 75 8

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -2 168 9

Muud rahavood põhitegevusest 0 1  

Kokku rahavood põhitegevusest 6 156 1 140  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -3 360 0 6

Kokku rahavood investeerimistegevusest -3 360 0  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -335 0 8

Makstud intressid -58 0  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -393 0  

Kokku rahavood 2 403 1 140  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 309 169  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 403 1 140  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 712 1 309  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 2 659 2 659

Aruandeaasta tulem 966 966

31.12.2011 3 625 3 625

Aruandeaasta tulem -20 -20

31.12.2012 3 605 3 605



9

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seltsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja

Vabariigi  valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt

väljaantud juhendid.

Seltsi  raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud tegevuse  jätkuvusest.

Finantsvarad

Finantsvaradena kajastatakse:

(a) raha;

(b) lepingulisi õigusi saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näit. nõuded ostjate vastu, laekumata teotused,

annetused, sihtfiantseerimine, muud nõuded jne.)

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ja nõudmiseni hoiuseid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühingu liikmetelt laekumata summad liikmemaksu ja muude tasude osas. 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded liikmete ja ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Laekumata sihtfinantseerimisena kajastatakse nõue tekkepõhiselt kajastatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata toetuste osas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

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

üle 320 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel

kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) 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.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

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

selle kasulikust elueast

Finantskohustused
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Finantskohustustena kajastatakse lepingulisi või seadustest tulenevaid kohustusi tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid

(näit. võlad tarnijatele ees, maksuvõlad, võlad töövõtjatele, laenukohustused, kasutamata sihtfinantseerimine).

Pika- ja lühiajaliste kohustuste eristamine. Kõik finantskohustused jagunevad pika- ja lühiajalisteks. Lühiajalised on kohustused, mille

maksetähtaeg on kuni 1 aasta. Pikaajalised on kohustused, mille maksutähtaeg on üle 1 aasta. Pikaajalisest laenust ja muust

pikaajalisest kohustusest eraldatakse iga aasta lõpul järgmisel aastal tagasimaksmisele kuuluv osa, mida kajastatakse lühiajaliste kohustuste all.

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud võlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende  nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Saadud sihtfinantseerimisega seotud kohustused.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on

mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav

kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema

soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste

perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku

eluea jooksul.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse vajadusel aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine, saadud annetused ja toetused

Saadud sihtfinantseerimise, annetuste ja toetuste arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

1)Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);

2)Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise

arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

annetused ja toetused on mõeldud)

3)Sihtfinantseerimise, saadud annetuste ja toetuse kajastamisel kasutatakse brutomeetodit - 

3.1) Varade sihtfinantseerimisel

- sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks

saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud

vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

3.2) Kulude sihtfinantseerimisel - kajastatakse kasumiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Seotud osapooled

Ühingu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

2) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Ühingu põhilised tulud - tulud toetustest, tulud majandustegevusest ja tulud liikmemaksudest ja muud liikmetelt saadud tasud. 

 

1)mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel 

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud); sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes 

juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, 

mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud) 

 

2) tulu majandustegevusest kajastatakse teenuse osutamisel või kauba müümisel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud



11

Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing 2012. a. majandusaasta aruanne

ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulusid saab usaldusväärselt mõõta. 

 

3) ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ja muud mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need

on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise 

arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud

on mõeldud). 

 

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

ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide

eest). 

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud RTJ 14 soovitatud põhimõtetest. Ühingu kulud

1) Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud - selliste projektidega otseselt seotud kulud, mida on finantseeritud kas

sihtotstarbeliste ühingu liikmetelt saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega .

2) Jagatud annetused ja toetused - aruandeperioodil kuluna kajastatud jagatud annetused, toetused ja stipendiumid

3) Mitmesugused tegevuskulud - administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (s.h. nõuete allahindluskulud)

4) Tööjõu kulud

a) palgakulu - aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised ja mitterahalised

kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on väljamakstud või mitte.

b) sotsiaalmaksud - eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmakse.

5) Põhivara kulum ja väärtuse langus- materiaalselt põhivaralt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlustest

ja/või mahakandmistest) tekkinud kulu.

6) Muud kulud - muud ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh. kahjum materiaalse põhivara müügist; makstud trahvid ja viivised

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 3 712 1 309

Kokku raha 3 712 1 309
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 584 584    

Ostjatelt laekumata arved 1 321 1 321   4

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-737 -737   4

Kokku nõuded ja ettemaksed 584 584    

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 1 264 1 264    

Ostjatelt laekumata arved 2 001 2 001   4

Ebatõenäoliselt laekuvad

arved
-737 -737   4

Kokku nõuded ja ettemaksed 1 264 1 264    

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Ostjatelt laekumata arved 1 321 2 001 3

Ebatõenäoliselt laekuvad arved -737 -737  

Kokku nõuded ostjate vastu 584 1 264 3

 

 2012 2011 Lisa nr

Ebatõenäoliselt laekuvad arved    

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses -737 -737  

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks -737 -737  

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 0 0 1

Ettemaksukonto jääk 0  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 0 0 1
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

Lõpetamata

projektid

31.12.2010  

Soetusmaksumus 763 37 063     37 826

Akumuleeritud kulum 0 -12 481     -12 481

Jääkmaksumus 763 24 582     25 345

  

Amortisatsioonikulu 0 -2 216     -2 216

Muud muutused  -1     -1

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 763 37 062     37 825

Akumuleeritud kulum 0 -14 697     -14 697

Jääkmaksumus 763 22 365     23 128

  

Ostud ja parendused   852 852 3 360 3 360 4 212

Uute ehitiste ost, uusehitus,

parendused
    3 360 3 360 3 360

Muud ostud ja parendused   852 852   852

Amortisatsioonikulu 0 -2 216 -118 -118 0  -2 334

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 763 37 062 852 852 3 360 3 360 42 037

Akumuleeritud kulum 0 -16 913 -118 -118 0 0 -17 031

Jääkmaksumus 763 20 149 734 734 3 360 3 360 25 006

Lisa 7 Laenukohustused
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Kapitalirendikohustus 517 517   EUR 23.08.2013

Lühiajalised laenud kokku 517 517     

Laenukohustused kokku 517 517     
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 281 281   
Kokku võlad ja

ettemaksed
281 281   

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 192 192   
Maksuvõlad 1 1   
Võlad

aruandekohustuslikele

isikutele

8 8   

Kokku võlad ja

ettemaksed
201 201   

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Brutomeetod

 31.12.2010 Saadud Tagastatud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Depoohoone 19 850 0 0 -1 861 17 989

Tuletõrjekuur 4 193 0 0 -307 3 886

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
24 043 0 0 -2 168 21 875

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
24 043 0 0 -2 168 21 875

 

 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu/

amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks  

Depoohoone 17 989 0 0 0 17 989

Tuletõrjekuur 3 886 0 0 0 3 886

Pritsumaja torn 0 3 024 0 0 3 024

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
21 875 3 024  0 24 899

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kohaliku Omaalgatuse Programm 0 2 998  -2 998 0

Kärdla Linnavalitsus 0 145  -145 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  3 143  -3 143  
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
21 875 6 167  -3 143 24 899
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Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 251 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 251 0

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 143 0

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 0 2 168

Kokku annetused ja toetused 3 143 2 168

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2012 2011

Tulu ruumide üürile andmisest 2 913 1 587

Tulu teenuste osutamisest 809 882

Kokku tulu ettevõtlusest 3 722 2 469

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palga ja sotsiaalmaksude kulud 0 0

Kokku tööjõukulud 0 0

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 35 61


