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MTÜ M┌ゲデ K;ゲデ 4. majandusaasta (01.08.16 に 31.07.17) tegevusaruanne  

  

Augustis 2016 naases Musta Kasti kollektiiv puhkuselt ning alustas hooaega suvelaagriga 8.-10. 

augustini. Algasid hooaja esimese lavastuse ずA┗;ﾏWWﾉゲWﾉデ ;ヴ┗;ﾏｷゲWゲデさ ヮヴﾗﾗ┗ｷS ﾐｷﾐｪ デﾗｷﾏ┌ゲ ﾆ; 
ずK;ﾐｪWﾉ;ゲデWさ デヴ┌ヮｷ WゲｷﾏWﾐW ﾆﾗｴデ┌ﾏｷﾐW ﾉ;┗;ゲデ;ﾃ;ｪ;く M┌ゲデ; Kastiga liitusid vaimselt helitehnik Sten Arvi, 

valguskujundaja Karl Marken ning turundusjuht Kadi Rutens.  

 

Septembris 2016 ﾃ@デﾆ┌ゲｷS ずAvameelselt arvamisestさ ヮヴﾗﾗ┗ｷSが ﾏｷゲ ヮ@@SｷゲｷS ヱヵく ゲWヮデWﾏHヴｷﾉ 
esietendusega Genialistide Klubis (teine etendus 18. septembril). EﾐﾐW WゲｷWデWﾐS┌ゲデ ﾉWｷSｷゲ T;ヴデ┌ Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷ 
Bota;ﾐｷﾆ;;ｷ;ゲ ;ゲWデ ｴﾗﾗ;ﾃ; ;┗;ヮｷﾆﾐｷﾆが ヮ@ヴ;ゲデ WゲｷWデWﾐS┌ゲデ ﾉｷｷデ┌ゲｷS M┌ゲデ; K;ゲデｷ ﾐ@ｷデﾉWﾃ;S GWﾐｷ;ﾉｷゲデｷSW Kﾉ┌Hｷ 
ヱヰく ゲ┑ﾐﾐｷヮ@W┗; ヮｷS┌ゲデ┌ゲデWｪ;が ;ゲデ┌SWゲ ┑ﾉWゲ ﾛｴデ┌ゲWﾉ ﾆﾗﾐデゲWヴSｷﾉ GWﾐｷ;ﾉｷゲデｷSW デヴｷH┑┑デH@ﾐSｷゲく Enne 

;┗;┑ヴｷデ┌ゲｷが 10.-11. septembril toimus Musta Kasti ﾉｷｷﾆﾏWデWﾉW ﾐｷﾐｪ ﾆ┑ﾉﾉ; ﾆ┌デゲ┌デ┌S デ;ﾐデゲｷﾃ;デWﾉW Yﾗヴｪﾗゲ 

Karamelagose a┑┑ゲｷﾉｷﾐW デﾜﾜデ┌H; SﾛHヴ; ﾏ;ﾃ;ゲく Noortelavastust ず5 grammi sisemist rahuさ ﾏ@ﾐｪｷデｷ 
Kuusalu rahvamajas 29. septembril, lastelavastust ずÕｴ┌ヮ;ﾉﾉｷSさ 21. septembril Haapsalu rehabilitat-

sioonikeskuses. Genialistide Klubis toimusid 26.-28. septembril Tartu Linna poolt tellitud ずAda ja 

Evaldiさ etendused kooligruppidele. Septembris algasid ka Peeter Volkonski lavastuse ずK;ﾐｪWﾉ;ゲWSさ 

proovid ning ettevalmistused ja proovid ERR lastejaama avasaate ずL;ゲデWﾃ;;ﾏ; ヮｷﾉﾉWヴﾆ;;ヴさ デ;ヴ┗ｷゲが ゲ;ﾏ┌デｷ 
ﾆﾗｴデ┌ゲｷS ﾉ;┗;ゲデ;ﾃ;S WゲｷﾏWゲデ ﾆﾗヴS; ゲ┑ﾐﾐｷヮ@W┗;ﾉ;┗;ゲデ┌ゲW ずSiuru sadaさ raames. 

 

Oktoobris 2016 lavastas ja esitas Musta Kasti trupp ERRi ずLastejaama pillerkaariさ (2.10). Toimusid 

ずAvameelselt arvamisestさ etendused (3. ja 9.10 Genialistide Klubis), ずÕｴ┌ヮ;ﾉﾉｷSWさ etendused Teatri 

Kodus (17.10 kell 11 ja 14) ning ず5 grammi sisemist rahuさ WデWﾐS┌ゲ ÜﾉWﾐ┌ヴﾏW G┑ﾏﾐaasiumis (17.10). 

M┌ゲデ K;ゲデ ヴ@ﾐS;ゲ ┗@ﾉｷゲﾏ;;ﾉWが ﾗゲ;ﾉWSWゲ WゲｷﾏWゲデ ﾆﾗヴS; ASSITEJ aWゲデｷ┗;ﾉｷﾉ T┑ヴｪｷゲ B┌ヴゲ; ﾉｷﾐﾐ;ゲ ふヱΒく-23.10). 

Toimus esimene kohtumine suvelavastuse ずKaksismaa/Kaksoismaaさ ヴ;;ﾏWゲく J@デﾆ┌ゲid Peeter Volkonski 

lavastuse ずKangelasedさ proovid. 

 

Novembris 2016 esietendus Peeter Volkonski ずKangelasedさ VｷﾉSW ﾉﾗﾆ;;ﾉｷゲ ふΑくヱヱが ﾃ@ヴｪﾏｷゲWS WデWﾐS┌ゲWS 
14., 17., 21., 24., 26., 28.11)く M@ﾐｪｷデｷ ﾉ;┗;ゲデ┌ゲｷ ずAvameelselt arvamisestさ (2. ja 3.11 Genialistide Klubis), 

ずP;Sﾃ;デ@ｷゲ ヮ@ｷﾆWゲデさ ふΒくヱヱ ASSITEJ ┑ﾉW┗;;デWaWゲデｷ┗;ﾉｷ ヴ;;ﾏWゲ TW;デヴｷ KﾗS┌ゲぶが ずJﾛ┌Sさ (9.11 ASSITEJ 

┑ﾉW┗;;デWaWゲデｷ┗;ﾉｷ ヴ;;ﾏWゲ GWﾐｷ;ﾉｷゲデｷSW Kﾉ┌Hｷゲ, 22.-24.11 neli etendust Genialistide Klubis) ning ず5 

grammi sisemist rahuさ (4.11 Rajaleidja konverentsil Viljandis, 16. ja 17.11 Genialistide Klubis, 18. ja 

19.11 kolm etendust Tallinna Kammerteatris). 

 

Detsembris 2016 saabus 2017/18 hooaega planeeritavate lavastusｷSWWSW デ@ｴデ;Wｪ ﾐｷﾐｪ ┗ｷｷSｷ ﾉ@Hｷ 
ﾉﾗﾗﾏWﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ WゲｷﾏWﾐW Wデ;ヮヮ. Etendusid ずAvameelselt arvamisestさ (1. ja 4.12 Genialistide Klubis), 

ずJﾛ┌Sさ (8. ja 9.12 kolm etendust, 19. ja 20.12 kaks etendust Genialistide Klubis) ning ずAda ja Evaldさ 

(21.12 Karksi-N┌ｷ; P┌ｷS┌ﾆﾗﾃ; ﾃﾛ┌ﾉ┌ヮWﾗﾉぶく Tartu linn tunnustas lavastuse ずJﾛ┌Sさ ┗@ﾉﾃ;デﾗﾗﾏｷゲデ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ 
T;ヴデ┌ FﾗヴゲWﾉｷ┌ゲW Kﾗﾗﾉｷｪ;が ;ﾐSWゲ ┑ﾉW ヮヴWWﾏｷ; ずヲヰヱヶく ;;ゲデ; ﾆﾛｷｪW ﾉ;ゲデW ﾃ; ﾐﾗﾗヴデWゲﾛHヴ;ﾉｷﾆ┌ﾏ デWｪ┌さ. 

 

Jaanuaris 2017 algasid lavastuse ずPWﾆゲ ﾏﾛｷゲ;デallisさ ヮヴﾗﾗ┗ｷSく Tﾗｷﾏ┌ゲ ﾉﾗﾗﾏWﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ デWｷﾐW Wデ;ヮヮ ﾐｷﾐｪ 
ﾏ@ﾐｪｷデｷ ﾉ;┗;ゲデ┌ゲデ ず5 grammi sisemist rahuさ Rﾛ┌ｪW R;ｴ┗;ﾏ;ﾃ;ゲ ふンヱくヰヱぶ. Turundusjuht Kadi R┌デWﾐゲｷ デﾜﾜ 
┗ﾛデゲｷS ┑ﾉW HWﾉｷ Aﾐﾐｷが M;;ヴﾃ; K;;ゲｷﾆ ﾃ; KWｷヴｷﾐ P@ヴﾐく 
 

Veebruaris 2017 ﾃ@デﾆ┌ゲｷS ﾉ;┗;ゲデ┌ゲW ずPWﾆゲ ﾏﾛｷゲ;デ;ﾉﾉｷゲさ ヮヴﾗﾗ┗ｷSが ﾏｷゲ ﾃﾛ┌SゲｷS WゲｷWデWﾐS┌ゲWﾐｷ ヲヴく ┗WWHヴ┌;ヴｷﾉ 
GWﾐｷ;ﾉｷゲデｷSW Kﾉ┌Hｷゲ ふﾃ@ヴｪmine etendus 28.02 Kanuti Gildi SAALis). Algasid lastelavastuse ずRﾜﾜ┗Wﾉ 
Rumcajsさ ﾐｷﾐｪ ゲ┑ﾐﾐｷヮ@W┗;ﾉ;┗;ゲデ┌ゲW ずSｷ┌ヴ┌ ゲ;S;さ ヮヴﾗﾗ┗ｷS ﾐｷﾐｪ デW;デヴｷ ゲ┑ﾐﾐｷヮ@W┗;ヮWﾗ ヮﾉ;ﾐWWヴｷﾏｷﾐWく 
Etendusid ずヵ ｪヴ;ﾏﾏｷ ゲｷゲWﾏｷゲデ ヴ;ｴ┌さ ふヲくヰヲ A┌Sヴ┌ R;ｴ┗;ﾏ;ﾃ;ゲが ヱΑくヰヲ Vｷﾉlevere Koolis), ずÕｴ┌ヮ;ﾉﾉｷSさ ふヲくヰヲ 



ja 17.02 Teatri Kodusぶく S;ﾏ┌デｷ ﾉ;┗;ゲデ;ゲ M┌ゲデ K;ゲデ T;ヴデ┌ K┌ﾉデ┌┌ヴｷﾆ;ﾐSﾃ; デ@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲW ERMｷ ;ﾃ┌デｷゲデW 
ﾐ@ｷデ┌ゲデW ゲ;;ﾉｷゲ ふヱヴくヰヲぶく Musta Kasti viipekeelne lavastus ずM┑┑ヴさ esitati aasta keeleteo kandidaadiks.  

 

M@ヴデゲｷゲ ヲヰヱΑ toimusid lavastuste ずPWﾆゲ ﾏﾛｷゲ;デ;ﾉﾉｷゲさ (1.03 Kanuti Gildi SAALis, 8., 9., 21., 22.03 

Genialistide Klubis), ずJﾛ┌Sさ ふヱヰくヰン K@ｷﾐ; K;┌ﾐｷデW K┌ﾐゲデｷSW Kﾗﾗﾉｷゲ, 29., 30., 31.03 Genialistide Klubis) 

ning ずÕｴ┌ヮ;ﾉﾉｷSさ (20.03 ﾉ;ゲデWデW;デヴｷヮ@W┗;ﾉ Narva Laste Varjupaigas) etendused. Samuti esietendusid 

Teatri Kodus lastelavastus ずRﾜﾜ┗Wﾉ R┌ﾏI;ﾃゲさ (2.03 kaks etendust, 17.03 kaks etendustが ヲΑくヰン ┑ﾆゲ 
etendus) ning aiﾐ┌ﾆﾗヴSゲWﾉデ ゲ┑ﾐﾐｷヮ@W┗;ﾉ;┗;ゲデ┌ゲ ずSiuru sadaさ (24.03 Genialistide Klubisぶく S┑ﾐﾐｷヮ@W┗;-

ﾉ;┗;ゲデ┌ゲWﾉW ﾃ@ヴｪﾐWゲ ﾆ; デヴ;SｷデゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷﾐW ;┗;ﾉｷﾆ ヮｷS┌ GWﾐｷ;ﾉｷゲデｷSW Kﾉ┌Hｷ ゲ;;ﾉｷゲが ゲ┑ﾐﾐｷヮ@W┗; デ@ｴｷゲデ;デｷ ﾆ; ヲΑくヰン 
Mﾜﾆ┌ H;;ヴｷゲ Sｷ┌ヴ┌ ﾉ┌┌ﾉWデ;ﾃ;デW ﾉﾗﾗﾏｷﾐｪ┌ ヮﾛｴﾃ;ﾉ ﾉﾗﾗS┌S ﾉ;┌ﾉ┌- ﾃ; ﾉ┌┌ﾉWﾆ;┗;ｪ; ﾐｷﾐｪ ┑ｴｷゲW デW;デヴｷ;┌ｴｷﾐS;SW 
gala ﾗデゲW┑ﾉWﾆ;ﾐSW vaatamisega. Toimusid esimesed kohtumised Draama OFFi korraldamise asjus ning 

noortelavastuse ずJﾛ┌Sさ EWゲデｷ デ┌┌ヴｷ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐWく PヴﾗﾃWﾆデｷﾃ┌ｴｷ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ ヴ;;ﾏWゲ ┗ｷｷSｷ ﾉ@Hｷ 
ｷﾐデWヴ┗ﾃ┌┌ゲｷS ﾆ;ﾐSｷS;;デｷSWｪ; ﾐｷﾐｪ ┗ﾛWデｷ ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ｷ ┗;ゲデ┌ K;デヴｷﾐ Lﾗゲゲく 
 

Aprillis 2017 etendati lavastusi ずRﾜﾜ┗Wﾉ R┌ﾏI;ﾃゲさ (11.04 Teatri Kodus kaks etendust) ning ず5 grammi 

sisemist rahuさ (12. ja 13.04 Genialistide Klubis). Algas lavastuse ずJﾛ┌Sさ Eesti tuur ning selle esimeses 

pooles esineti EﾐSﾉ; K┑┑ﾐｷゲ P@ヴﾐ┌ゲ ふヱΑくヰヴぶが Pﾛﾉ┗; Kultuurikeskuses (18.04)が Vﾛヴ┌ K┌ﾉデ┌┌ヴｷﾏ;ﾃ;ゲ K;nnel 

ふヲヰくヰヴぶが Vｷﾉﾃ;ﾐSｷゲ TÜ VKA M┌ゲデ;ゲ Saalis (ヲヱくヰヴぶが Jﾛｴ┗ｷ K┌ﾉデ┌┌ヴｷﾆWゲﾆ┌ゲWゲ ふヲヴくヰヴぶが R;ﾆ┗WヴW TW;デヴｷs (25.04) 

ﾐｷﾐｪ GWﾐｷ;ﾉｷゲデｷSW Kﾉ┌Hｷゲ T;ヴデ┌ゲ ふヲΑく ﾃ; ヲΒくヰヴぶく TWｪWﾉWデｷ ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾉデ KÜSK デ;ﾗデﾉ┌ゲ┗ﾗﾗヴ┌ ning 

Kultuuriministeeriumi aastatoetuse projektiga. Tﾗｷﾏ┌ゲ ﾆ; ﾉﾗﾗﾏWﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾆﾗﾉﾏ;ゲ ﾃ; ┗ｷｷﾏ;ﾐW Wデ;ヮヮく 
T;ヴデ┌ ﾉｷﾐﾐ デ@ﾐ;ゲ M┌ゲデ; K;ゲデｷが ;ﾐSWゲ デW;デヴｷﾉW ┑ﾉW A;ゲデ; TWヴ┗ｷゲWWSWﾐS;ﾃ; tiitli. 

 

Mais 2017 ﾃ@デﾆ┌ゲ ﾉ;┗;ゲデ┌ゲW ずJﾛ┌Sさ EWゲデｷ デ┌┌ヴが ﾃﾛ┌SWゲ ﾗﾏ; デWｷゲWゲ ヮﾗﾗﾉWゲ Vｷｷﾏゲｷ Kﾗﾗﾉｷ ふヲくヰヵぶが 
Rahvusooper Estonｷ;ゲゲW ふンくヰヵ ﾆ;ﾆゲ WデWﾐS┌ゲデぶが JﾛｪW┗; K┌ﾉデ┌┌ヴｷﾆWゲﾆ┌ゲWゲゲW ふΒくヰヵぶが P;ｷSW K┌ﾉデ┌┌ヴｷ-
keskusesse (9.05), Haapsalu Kultuurikeskusesse (11.05) ning Kuressaare Linnateatrisse (12.05 kaks 

etendust)く M@ﾐｪｷデｷ WデWﾐS┌ゲデ ずRﾜﾜ┗Wﾉ R┌ﾏI;ﾃゲさ (13.05 Teatri Kodus), osaleti Tartu Uue Teatri kevad-

ﾉ;;S;ﾉ ﾐｷﾐｪ ┗ﾛWデｷ ｴﾗﾗ;Wｪ ﾆﾗﾆﾆ┌が ﾏ;デﾆ;デWゲ ヮ┌Hﾉｷﾆ┌ｪ; ﾆﾗﾗゲ デヴ;SｷデゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷゲWﾉ RWデﾆWｴWデﾆWﾉ ふヲΒくヰヵ K@ヴW┗WヴW 
matkarajal). Algasid suvelavastuse ずKaksismaa/Kaksoismaaさ ヮヴﾗﾗ┗ｷSく TﾜﾜﾉW ;ゲ┌ゲ ┌┌ゲ ヴ;ｴ;Hﾗゲゲが GWﾗヴｪ 
Auleき ﾃ@デﾆ;デｷ デWｪW┗┌ゲデ KÜSKｷ デ;ﾗデﾉ┌ゲ┗ﾗﾗヴ┌ ﾐｷﾐｪ ministeeriumi aastatoetuse taotlemise suunal. 

 

Juunis 2017 osalWゲ M┌ゲデ K;ゲデ EWゲデｷ TW;デヴｷデW S┌┗Wﾏ@ﾐｪ┌SWﾉ ふヴく-ヵくヰヶ K┌ﾐS; L;ﾏﾏ;ゲﾏ@Wﾉぶく Suvelavas-

tuse ずKaksismaa/Kaksoismaaさ ヮヴﾗﾗ┗ｷS EWゲデｷ R;ｴ┗; M┌┌ゲW┌ﾏｷ Vｷｷﾐ;ﾆﾜﾜｪｷゲ ﾃ@デﾆ┌ゲｷSが ヮ@@SｷSWゲ Wsieten-

duゲWｪ; ヲヱく ﾃ┌┌ﾐｷﾉ ふﾃ@ヴｪﾏｷゲWS WデWﾐS┌ゲWS ヲΑくが ヲΒくが ンヰくヰヶぶく 
 

Juulis 2017 ﾏ@ﾐｪｷデｷ ┗ｷｷﾏ;ゲWS ずKaksismaa/Kaksoismaaさ etendused (1., 2.07) ning siirduti kollektiiv-

ヮ┌ｴﾆ┌ゲWﾉWが ﾏｷS; ﾆ;デﾆWゲデ;ゲｷS ﾆﾗヴヴ;ﾆゲ ┗;ｷS M┌ゲデ; K;ゲデｷ ゲ┌┗Wヮ@W┗;S ヱヰく-12. juulil Hiiumaal, kuゲ ┗ﾛWデｷ 
ﾆﾗﾆﾆ┌ ﾏﾜﾜS┌ﾐ┌S ｴﾗﾗ;Wｪ ﾐｷﾐｪ デWｴデｷ ヮﾉ;;ﾐW ┌┌Wﾆゲ aastaks. 

 

  

KﾛｷﾆｷSWﾉW デ@ｷゲﾆ;ゲ┗;ﾐ┌デWﾉW ja noortele ゲ┌┌ﾐ;デ┌S WデWﾐS┌ゲデWﾉW ゲWﾉ ｴﾗﾗ;ﾃ;ﾉ ﾃ@ヴｪﾐWゲｷS ;┗;ﾉｷﾆ┌S ;ヴ┌デWﾉ┌-

ヴｷﾐｪｷSが Wﾐ;ﾏｷﾆ┌ﾉ ﾆﾗヴS;SWﾉ ﾏﾛﾐW Wヴｷ;ﾉ; ゲヮWデゲｷ;ﾉｷゲデｷ ﾆ;;ゲ;デ┌ゲWｪ;き ヮW;;Wｪ┌ ﾆﾛｷﾆｷSWﾉW lavastus-

ヮヴﾗデゲWゲゲｷSWﾉW ﾃ@ヴｪﾐWゲｷS デヴ┌ヮｷゲｷゲWゲWS デ;ｪ;ゲｷゲｷSW- ja an;ﾉ┑┑ゲｷヴｷﾐｪｷS.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.07.2017 31.07.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 12 583 34 729

Kokku käibevarad 12 583 34 729

Kokku varad 12 583 34 729

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 742 2 676

Kokku lühiajalised kohustised 742 2 676

Kokku kohustised 742 2 676

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 32 053 9 525

Aruandeaasta tulem -20 212 22 528

Kokku netovara 11 841 32 053

Kokku kohustised ja netovara 12 583 34 729
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Mittetulundusühing Must Kast 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.08.2016 -

31.07.2017

01.08.2015 -

31.07.2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 205 0

Annetused ja toetused 73 640 75 703

Tulu ettevõtlusest 15 108 15 247

Kokku tulud 88 953 90 950

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -72 619 -48 976

Tööjõukulud -36 446 -19 446

Muud kulud -100 0

Kokku kulud -109 165 -68 422

Põhitegevuse tulem -20 212 22 528

Aruandeaasta tulem -20 212 22 528
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.08.2016 -

31.07.2017

01.08.2015 -

31.07.2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -20 212 22 528

Kokku rahavood põhitegevusest -20 212 22 528

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
73 640 75 703

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -75 574 -73 189

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 934 2 514

Kokku rahavood -22 146 25 042

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 34 729 9 687

Raha ja raha ekvivalentide muutus -22 146 25 042

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 583 34 729
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.07.2015 9 525 9 525

Aruandeaasta tulem 22 528 22 528

31.07.2016 32 053 32 053

Korrigeeritud saldo

31.07.2016
32 053 32 053

Aruandeaasta tulem -20 212 -20 212

31.07.2017 11 841 11 841
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslase Mittetulundusühingu Must Kast majandusaasta aastaaruanne.

Aruandeperiood 01.08.2016 - 31.07.2017.

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 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

 01.08.2016 -

31.07.2017

01.08.2015 -

31.07.2016

Saadud Saadud

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
73 640 75 703

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
73 640 75 703

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.08.2016 -

31.07.2017

01.08.2015 -

31.07.2016

Palgakulu -29 139 19 446

Sotsiaalmaksud -7 307 8 397

Kokku tööjõukulud -36 446 27 843

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 7

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.07.2017 31.07.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 17 17



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.10.2017

Mittetulundusühing Must Kast (registrikood: 80365052) 01.08.2016 - 31.07.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KAAREL TARGO Juhatuse liige 29.10.2017

KAIJA MAARIT KALVET Juhatuse liige 29.10.2017

MIHKEL KALLASTE Juhatuse liige 30.10.2017

SILVER KALJULA Juhatuse liige 30.10.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Lavakunst 9001 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56456558

E-posti aadress info@teatermustkast.ee

Veebilehe aadress www.teatermustkast.ee


