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MTÜ Must Kast 1. majandusaasta (31.12.13  31.07.14) tegevusaruanne
MTÜ Must Kast loodi 02. detsembril 2013 ning kanti äriregistrisse 31. detsembril. Sellele
järgnenud esimesel majandusaastal kuni 31. juulini 2014 olid kõik MTÜ liikmed TÜ VKA
teatrikunsti eriala üliõpilased põhielukohaga Viljandis. Sellest tulenevalt ei ole kooli ja MTÜga
seotud tegevused täielikult lahutatavad, vaid vaadeldavad üksteisest tulenevate ja üksteist
mõjutavatena. Samuti on MTÜ liikmed osalenud arvukates välisprojektides, mida alljärgnevas
pole enamuses välja toodud.
Detsembris 2013 valmis uus omadramaturgial põhinev lastelavastus „Lumelambad“
(autorlavastajamuusika autor Jaanika Tammaru), mida käisime mängimas Viljandi Kesklinna
koolis (19. detsember 2013) ning Tartu Kultuurikvartali avatud uste päeva (07. detsember
2013) raames Tartu Uue Teatri proovisaalis. Viimati mainitud ürituse raamestoimus ka
koostööprojekt MTÜ Drakadeemiaga, mille raames Musta Kasti näitlejad lugesid ette Marite
H. Butkaite näidenditeksti „Tolm tuules“ ning arutasid publikuga selle lavastamis ja
tõlgendamisvõimalusi. Samuti taastasime varemvalminud lastelavastusi „Lood pildi seest“,
„Lood saba otsast“, „Kohvrist kostab muusika“ ning „Kolm paksu“ ja mängisime neid Ugala
teatri fuajees (10.12.201317.12.2013).
Jaanuaris 2014 valmis neli monolavastust, mis ühtlasi näitlikustasid jätkuvat koostööd MTÜ
Drakadeemiaga, kelle dramaturgide abi oli neist kahes kasutatud. „Ahvilend“, „BIRGIT“ ja
„Tanknaine“ etendusid nii Viljandi Kultuuriakadeemias (14.01.2014, 27.01.2014) kui ka
üritustesarja MONOLAVA esimesel sündmusel Tartus, Genialistide klubis (29.01.2014). Sel
üritusel esietendus ka neljas monolavastus „Aken“. Pärast etendusi toimus koostöös TÜLiga
(Teatriteaduse Üliõpilaste Loož) publikule avatud arutelu nähtu üle. Jaanuaris alustati ka Birgit
Landbergi diplomilavastuse „Aadamamängud“ proovidega.
Veebruaris 2014 tehti proove järgmise MONOLAVA ürituse nimel, Genklubis 26. veebruaril
esietendusid taaskord Drakadeemiaga ettevalmistuslikult ning TÜLiga järelkaemuslikult
seotud kolm uut monolavastust „Liblikas noateral“, „Amy“ ning „Neptuuni mõjul“.
Märtsis 2014 lõpetasime pikaajalise projekti, talletamaks oma lastelavastuste tarbeks loodud
muusikat: salvestasime lastelauluplaadi „Lood plaadi pealt“, tegime sellele kujunduse ning
plaat ilmus 21. märtsil. Trükkisime OÜ Digiboxi abiga 1000 plaati, millest pool oli planeeritud
müümiseks ning pool kinkimiseks. Rahastuse selleks saime annetajatelt. Reaalse
müügitegevuseni kaubanduskettides jõudsime järgmisel majandusaastal.
Lisaks mängisime märtsis Viljandis monoetendusi „Neptuuni mõjul“ ning „Amy“. Korraldasime
Tartus Genklubis lastelavastuste festivali MÄNGUKAST (21.23. märts), mille raames
mängisime lavastusi „Lumelambad“, „Kohvrist kostab muusika“, „Kolm paksu“, „Kaks päikest“.
Lisaks esietendus uudne interaktiivne lastelavastusevorm „Muinasjutumäng“, toimus
näitlejatehnika töötuba lastele, plaadiesitluskontsert ning avatud oli pannkoogi ning

joonistusnurk. 27. märtsil avasime piduliku tseremoonia ning peoga Genklubis ametlikult teatri
MUST KAST. Samuti esietendus 27. ja 28. märtsil Birgit Landbergi diplomilavastus
„Aadamamängud“ ning 26. märtsi kolmanda MONOLAVA ürituse raames kolm
monolavastust: „Kriis“, „Stand Up Comedy Special“, „Ühe libalooma lugu“. Traditsiooniliselt
toimus lõpus avatud arutelu publikuga.
Aprillis käisime Rapla lasteaedade teatripäeval mängimas lavastust „Kohvrist kostab muusika“
(01.04) ning alustasime Lennart Peebu diplomilavastuse „Nero“ proovidega. Selle projekti
korraldusliku külje eest vastutas Heli Anni ning rahalist toetust saime Tartu Kultuurkapitalilt.
Kohandasime ümber oma lastelavastuse „Lood pildi seest“ ning käisime sellega Jazzkaarel
esinemas (19.04). Neljandal monolava üritusel (26.04) esietendusid taas kolm monolavastust:
„Kuldse kuju müsteerium“, „Hägune piir“ ning „La(u/v)amäng“ ja toimus avatud arutelu
publikuga.
Maikuus võtsime osa oma kooli kultuurikorraldajate suurprojektist Kultuuridessant (06.16.05)
ning käisime oma töid näitamas Viljandis, Tartus, Rakveres, Pärnus, Narvas ja Tallinnas.
Etendusid 10 erinevat monolavastust, üks täispikk lavastus („Nero“). Samuti andsime 9. mail
Tartu Jazzklubis soololauludekontserdi ning mängisime lavastust „Nero“ 5 korda Tartu Uues
Teatris(16.25.05). Taastasime Jaanika Juhansoni lastelavastuse „Salamaa“ ning mängisime
seda Viljandis (22.05). Valmistasime ette Põhja ja Balti teatrikõrgkoolide kokkutulekut SUMIN.
Juunis lavastasime mainitud teatrikõrgkoolide kokkutuleku avalavastust Jaanika Juhansoni
juhendusel (01.06). Toimus viies ja viimane MONOLAVA üritus, kus esietendus lavastus
„Nagu greip selgest taevast“ (05.06). Seoses Tartu Kultuurikvartali Uue Õue avamisega
toimus 06. juunil ka monolava sarja lõpetav paroodiaüritus. Osalesime TÜLi kevadkoolis
Saueaugu teatritalus esinejate ja kaasarääkijatena (14.15.06). Mängisime Viljandis lavastust
„Aadamamängud“ (18.06).
Juulis 2014 alustasime Kaija M Kalveti diplomilavastuse „Insener Paaveli armastuse eesõu“
proovidega. Võtsime osa rahvusvahelisest teatrifestivalist Baltoscandal nii esinejate kui
külastajatena (esinesime projektis „Time Has Fallen Asleep In The Afternoon Sunshine“) ning
mängisime Tartus kaks korda interaktiivset lastelavastust „Muinasjutumäng“ (12. ja 13.07).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.07.2014

31.12.2013

Raha

230

0

Kokku käibevara

230

0

230

0

Aruandeaasta tulem

230

0

Kokku netovara

230

0

230

0

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

31.12.2013 31.07.2014

31.12.2013 31.12.2013

1 698

0

230

0

1 928

0

-395

0

Mitmesugused tegevuskulud

-1 303

0

Kokku kulud

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-1 698

0

Põhitegevuse tulem

230

0

Aruandeaasta tulem

230

0

6

Mittetulundusühing Must Kast

2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

31.12.2013 31.07.2014

31.12.2013 31.12.2013

1 303

0

230

0

-1 698

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

395

0

Kokku rahavood põhitegevusest

230

0

Kokku rahavood

230

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

230

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

230

0

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Reservid

Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2013

0

0

0

0

Arvestuspõhimõtete muutuste
mõju

0

0

0

0

Vigade parandamise mõju

0

0

0

0

Aruandeaasta tulem

230

230

31.07.2014

230

230
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Aruandekohustuslase Mittetulundusühingu Must Kast majandusaasta aastaaruanne.
Aruandeperiood 31.12.2013 - 31.07.2014 ehk ühingu esimene majandusaasta.
Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja
reguleerimiskanded. Aastaaruande koostamiseks inventeeritakse mittetulundusühingu varade ja kohustuste saldod, hinnatakse registrites
kajastatud varade ja kohustuste väärtuste vastavust RS §-des 16 ja 17 sätestatud arvestuspõhimõtetele, tehakse reguleerimis- ja
lõpetamiskanded ning koostatakse põhiaruanded ja lisad.
Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja Eestis ametlikult kehtiva vääringu järgi, arvnäitajate puhul eurose täpsusastmega.

Finantsvarad
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisinõudeid. Finantsvara
ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu
õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingu kulutusi. 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.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.
Põhitegevuse ning investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
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. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus.
Varud
Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus (näit. trükised, jne.) või materjalid ja tarvikud, mida hoitakse
tarbimiseks põhitegevuses või teenuste kasutamisel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks
nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Juhul kui üksikud varude objektid on üksteisest selgelt eristatavad, lähtutakse nende soetusmaksumuse kindlaksmääramisel konkreetselt
iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest (individuaalmaksumuse meetodist).
Juhul kui üksikute varude objektid ei ole üksteisest selgelt eristatavad, kasutatakse soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kas FIFO või
kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.
Varude edasine kajastamine bilansis toimub nende soetusmaksumuses või neto reali-seerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.
Annetused ja toetused
Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis,kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega
seotud võimalikud tingimused on täidetud. Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt
kulude tegemise aastal. Sihtfinantseerimise vahendid põhivara soetamiseks kantakse tuludesse nende arvelt soetatud põhivara kasuliku
eluea jooksul, ehk ühes ja samas summas sihtfinantseerimise arvelt soetatud põhivaradelt aasta jooksul arvutatud kulumiga.
Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises netomeetodil.
Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis
arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasulikueluea jooksul. Liikmemaksud ja
annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Tulud
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Tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Põhitegevuse suundadest lähtudes tegeletakse ka majandustegevusega.
Ettevõtluse otsesed tulud ja kulud (v. a. palk koos maksudega) saldeeritakse ning tulude ja kulude aruandes näidatakse tulem
ettevõtlusest (vastavalt kas ”+“või “– tulem”) kirjel “Tulu ettevõtlusest”.

Kulud
Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Eraldi arvestust peetakse üldhalduskulude kohta. Tulude ja
kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed
summeeritakse.
Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma
tööjõukuludeta.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

31.12.2013 31.07.2014
Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

395

Stipendium suuruses 395€ Tartu Kultuurkapitalilt Mati Undi „Keiser Nero eraelu“ ainetel põhineva lavastuse viie etenduse väljatoomiseks.
Kaasnevad kohustused:
Kasutada stipendiumi ajavahemikul 25.03.- 05.06.2014.
Esitada nimetatud projekti teostamise ja stipendiumi sihtotstarbelise
kasutamise kohta kirjalikult sisulise- ja finantsaruande koos finantsdokumentide
koopiatega vähemalt toetuse summa ulatuses hiljemalt 05.juuli 2014.

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Ühingul ei ole töötajaid.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.07.2014

31.12.2013

17

17

Ühing ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Lisa 5 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva on ühing sõlminud lepingud AS Rahva Raamatu ja OÜ Muusika Laoga, mille sisuks on esimesel majandusaastal
trükitud CD-plaatide turustamine ja müük.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2015
Mittetulundusühing Must Kast (registrikood: 80365052) 31.12.2013 - 31.07.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KAAREL TARGO

Juhatuse liige

29.01.2015

MIHKEL KALLASTE

Juhatuse liige

29.01.2015

KAIJA MAARIT KALVET

Juhatuse liige

30.01.2015

BIRGIT LANDBERG

Juhatuse liige

30.01.2015

LENNART PEEP

Juhatuse liige

30.01.2015

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Lavakunst

9001

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

kastmust@gmail.com

