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Tegevusaruanne

MTÜ VÕRU HUUB tegutseb alates 2020st aastast. Mittetulundusühing tegutseb noorte valdkonnas toetades nende omaalgatust ja võimaldades

noortele mitmeid võimalusi enda teadmiste arendamiseks. Üks kord aastas korraldab ühing tänavakorvpallivõistlust nimega KESKÖÖKOSS, mis

on suunatud korvpallist ja kultuurikorraldusest huvitunud noortele. Ühing planeerib aastal 2023 laieneda füüsilistesse ruumidesse, kus oleks

võimalik pakkuda noortele veel rohkem osalusvõimalusi kui seni.

Aruandeaastal juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 02.11.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 5 619 0

Kokku käibevarad 5 619 0

Kokku varad 5 619 0

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Aruandeaasta tulem 5 619 0

Kokku netovara 5 619 0

Kokku kohustised ja netovara 5 619 0
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 02.11.2020 -

31.12.2021

Tulud  

Annetused ja toetused 4 500

Tulu ettevõtlusest 2 109

Kokku tulud 6 609

Kulud  

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -921

Mitmesugused tegevuskulud -69

Kokku kulud -990

Põhitegevuse tulem 5 619

Aruandeaasta tulem 5 619
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 02.11.2020 -

31.12.2021

Rahavood põhitegevusest  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 109

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -812

Kokku rahavood põhitegevusest 1 297

Rahavood investeerimistegevusest  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
4 500

Kokku rahavood investeerimistegevusest 4 500

Rahavood finantseerimistegevusest  

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -178

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -178

Kokku rahavood 5 619

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 619

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 619
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

02.11.2020 0 0

Aruandeaasta tulem 0 0

Aruandeaasta tulem 5 619 5 619

31.12.2021 5 619 5 619
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja Eesti

finantsaruandluse standardist. Aruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruanne on koostatud RTJ-2 lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1

alusel.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse

konservatiivsuse printsiibist.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurodest. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta , kuid

mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise

hetkel kantakse täielikult kulusse.

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Inventar 5-20 aasat

Muu põhivara 3 aastat

IT seadmed 5 aastat

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõtjale teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks

peab ettevõtja äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele. Sihtfinantseerimine ei hõlma valitsusepoolset abi, mille väärtust

ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (näiteks riiklikud garantiid ja valitsusasutuste poolt pakutavad tasuta konsultatsioonid) ning tavapärastel

tingimustel valitsussektoriga sõlmitud majandustehinguid.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse kasumiaruande kirjel „Muud äritulud“ tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise kajastamine

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses. Põhivara soetamiseks saadud

sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Kuni hetkeni, mil sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna, kajastatakse bilansis vastavas summas kohustust.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid ei

täideta, on praktiliselt olematu. Näiteks kohustus säilitada teatud perioodi jooksul sihtfinantseerimisega seotud kuludokumente ei ole sisuline

tingimus (kuna sellega ei kaasne märkimisväärseid kulusid ja risk, et VÕRU HUUB MTÜ ei suuda seda teha, on väga väike).

Tulud

Tulud ja kulud arvestatakse tekkepõhiselt, lugedes müügi või ostu toimumise momendiks kaupade või teenuste omandiõiguse üleminekut

ostjale või müüjale
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Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 02.11.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Aruandeaastal juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2022

EDUTEGUR MTÜ (registrikood: 80587775) 02.11.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

OLGA ANIŠTŠENKO Juhatuse liige 01.07.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja

tegevused
93299 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5087025

Mobiiltelefon +372 53422989

E-posti aadress edutegur@gmail.com


