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MTÜ Must Kast 2. majandusaasta (01.08.14  31.07.15) tegevusaruanne
MTÜ Must Kast liikmed olid ühingu teisel majandusaastal 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.
Augustis 2014 toimusid Kaija M Kalveti lavastuse “Insener Paaveli armastuse eesõu” (põhineb
Mehis Heinsaare samanimelisel novellil) peaproovid, kontrolletendused ning etendused Tartus,
Uuel Õuel ja Botaanikaaias (08., 11. ja 15.08.2014). Jätkasime koostööd Drakadeemiaga,
osaledes uue kursuse vastuvõtul ja abistades tekstide ettelugemisel Improkirjutamisõhtul
Arhiivis (02.08.2014). Osalesime Pärnu festivalil Monomaffia, täites selle kõrvalprogrammi
MONOFF järgmiste monolavastustega: Silver Kaljula “Hägune piir”, Mihkel Kallaste “Aken”,
Kaija M Kalvet“Ühe libalooma lugu”, Birgit Landberg “Birgit”, Liina Leinberg “Neptuuni mõjul”,
Laura Niils “Nagu greip selgest taevast”, Jaanika Tammaru “Tanknaine”, Kaarel Targo
“Ahvilend”. Festival toimus 13.14.08.2014.
Septembris 2014 osalesime Viljandi Koolirahu linnaks kuulutamise Avaaktusel (01.09.2015,
lavastaja Jaanika Tammaru, kunstnik Birgit Landberg). Algasid Jaanika Tammaru
diplomilavastuse “Pööriöö” proovid. Toimus Draama festival, millele korraldasime
avamisperformance’i (02.09.2015) ning mille raames esitasime kaks korda TÜ vanas kirikus
Lennart Peebu juhitud lastelavastust “Muinasjutumäng” (03.09.2014). Mängisime Tartu Maarja
Koolis Kaija M Kalveti lastelavastust “Sõber number üks” (12.09.2014). Osalesime kollektiivselt
SEB Tallinna Sügisjooksul (14.09.2014).
Oktoobris jätkusid “Pööriöö” proovid, lisaks alustasime Kaija M Kalveti diplomilavastuse
“Pelleas&Melisande” proovide ning Rahvusülikooli 95. aastapäeva tähistava aktuse
kokkusaamiste ning võtetega. Võtsime taaskord osa Ettelugemispäevast Viljandi Kesklinna
koolis (17.10.2014). “Pööriöö” esietendus toimus 27. oktoobril Lennukitehases, lisaks mängiti
seda kaks korda Tartus, Genialistide Klubis (29. ja 30.10.2014). Osalesime ASSITEJ
ülevaatusfestivalil Tallinnas, Vabal Laval, mille raames esitasime ka Lennart Peebu juhitud
lastelavastust “Muinasjutumäng” (28.10.2014). Alustasime ka koostööd Viljandi linna
maineklippide tootmiseks ning hakkasime planeerima kooli lõpetavat “Juunituuri” lavastust.
Novembris 2014 jätkusid “Pelleas&Melisande” proovid, mis päädisid esietendusega Tartus,
Genialistide klubis (12.11.2014) ning järgnevate etendustega Viljandis, TÜVKA Mustas Saalis
(15.11.2014), Genialistide klubis (16.11.2014) ja Tallinnas, Vabal Laval (21. ja 22.11.2014).
Käisime Kohila Gümnaasiumis mängimas oma lastelavastust “Lood pildi seest” (17.11.2014)
ning jätkasime Rahvusülikooli 95. aastapäeva võtete ja proovidega, aktus toimus 29.11.2014
(lavastajad Kaija M Kalvet, Jaanika Tammaru, Lennart Peep, Birgit Landberg, videote teostus
Kristo Veinberg).

Detsembris 2014 alustasime Ivar Põllu lavastuse “1987” proovidega (Uus Teater+ TÜVKA) ning
jätkasime “Juunituuri” planeerimist.
Jaanuaris 2015 jätkasime “1987” proove, “Juunituuri” planeerimist ning koostööd Viljandi
maineklippide loomiseks. Käisime ERRi stuudios salvestamas oma lastelavastust “Lood pildi
seest” ning andsime selle raames ka kaks etendust (25.01.2015). 29. jaanuaril toimus eelmise
majandusaasta aruande kinnitamise koosolek.
Veebruaris 2015 jätkusid “1987” proovid, mis päädisid ka etendustega TÜ vanas kirikus (13.,
14., 19., 20., 21., 26., 27., 28.02.2015). Jätkusid “Juunituuri” koosolekud ning Viljandi
maineklippide loomine.
Märtsis 2015 alustasime Ingomar Vihmari lavastuse “Romeo ja Julia” proovidega (Draamateater
+ TÜVKA), Jaanika Tammaru mängis oma monolavastust “Tanknaine” Tallinnas LadyFestil
(08.03.2015). Samuti algasid Birgit Landbergi lavastuse “Ada ja Evald” proovid, mille esietendus
toimus teatri 1. sünnipäeva tähistamisel Tartus, Genialistide klubis (27.03.2015). Lisaks
etendusele korraldasime samal päeval ka performance’i linnaruumis ning linnarahvale avatud
peo, kus lisaks teatripoolsetele etteastetele oli võimalus vaadata Aasta teatriauhindade
otseülekannet (koostöös Teatriteaduse Üliõpilaste Loožiga) ning esines ka Tartu
Puhkpilliorkester. Samuti käisime esinemas Raplas lasteaedade teatripäeval oma lavastusega
“Lood pildi seest” (24.03.2015).
Aprillis 2015 jätkasime “Romeo ja Julia” proove, “Juunituuri” planeerimist ning Viljandimaa
videoklippide filmimist. Mängisime taas Viljandis Kaija M Kalveti lavastust “Pelleas&Melisande”
(19.04.2015).
Mais 2015 osalesime Kultuuridessandil, mille raames mängisime Jaanika Tammaru lavastust
“Pööriöö” Rakveres (06.05.2015) ja Tallinnas (09.05.2015), Birgit Landbergi lavastust
“Aadamamängud” Tallinnas (07.05.2015), Kaija M Kalveti lavastust “Pelleas&Melisande” Pärnus
(10.05.2015) ning Tartus (12.05.2015), Birgit Landbergi lavastust “Ada ja Evald” Viljandis
(11.05.2015) ning Tartus (13.05.2015) ja Silver Kaljula lavastust “Hägune piir” Tallinnas
(09.05.2015). Jätkusid “Juunituuri” ettevalmistused ning “Romeo ja Julia” proovid, mis
esietendus 29.05.2015 Draamateatri väikses saalis. Edasised etendused toimusid 30. ja 31.
mail). Mängisime “Pelleas&Melisande’i” ka 4. mail Haapsalus ning 15. mail Tallinnas, KUMU
auditooriumis. Jätkus koostöö Viljandi maineklippidega, ettevalmistus “Juunituuriks” ning
alustasime koostööd BFMiga filmi eõpiku tootmiseks.
Juunis 2015 toimusid “Romeo ja Julia” etendused (3., 4., 7., 9.06.2015). Osalesime BFMis
eõpiku jaoks tarviliku lühifilmi võtetel (režissöör Maria Reinup). Alustasime “Juunituuri” füüsiliste
proovidega ning etendasime seda 11 erinevas Eesti paigas: Rõuges ja Tartus (12.06.2015),
Paides ja Rakveres (13.06.2015), Märjamaal ja Keilas (14.06.2015), Kärdlas (15.06.2015),
Haapsalus (16.06.2015), Tallinnas (17.06.2015) ning Mõisakülas ja Viljandis (18.06.2015).

Juulis 2015 toimus MTÜ Must Kast kollektiivpuhkus.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.07.2015

31.07.2014

9 687

230

58

0

9 745

230

9 745

230

Võlad ja ettemaksed

220

0

Kokku lühiajalised kohustused

220

0

220

0

230

0

Aruandeaasta tulem

9 295

230

Kokku netovara

9 525

230

9 745

230

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

01.08.2014 31.07.2015

31.12.2013 31.07.2014

100

0

10 748

1 698

4 846

230

15 694

1 928

-5 804

-395

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

0

-1 303

-595

0

-6 399

-1 698

Põhitegevuse tulem

9 295

230

Aruandeaasta tulem

9 295

230

Tööjõukulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.08.2014 31.07.2015

31.12.2013 31.07.2014

9 295

230

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-58

0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

220

0

9 457

230

9 457

230

230

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

9 457

230

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 687

230

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Reservid

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

Aruandeaasta tulem

9 295

9 295

31.07.2015

9 525

9 525
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Aruandekohustuslase Mittetulundusühingu Must Kast majandusaasta aastaaruanne.
Aruandeperiood 01.08.2014 - 31.07.2015.
Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on raamatupidamise registrites 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 reguleerimisja 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

01.08.2014 31.07.2015

31.12.2013 31.07.2014

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine

8 350

395

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

8 350

395

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

01.08.2014 31.07.2015

31.12.2013 31.07.2014

Palgakulu

447

0

Sotsiaalmaksud

147

0

Kokku tööjõukulud

594

0

1

0

31.07.2015

31.07.2014

17

17

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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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: 29.01.2016
Mittetulundusühing Must Kast (registrikood: 80365052) 01.08.2014 - 31.07.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KAAREL TARGO

Juhatuse liige

29.01.2016

MIHKEL KALLASTE

Juhatuse liige

29.01.2016

LENNART PEEP

Juhatuse liige

29.01.2016

KAIJA MAARIT KALVET

Juhatuse liige

29.01.2016

BIRGIT LANDBERG

Juhatuse liige

31.01.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Lavakunst

9001

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

kastmust@gmail.com

