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MTÜ Must Kast 6. majandusaasta (01.08.18 - 31.07.19) tegevusaruanne 

 

Augustis 2018 Must Kast puhkas ning pidas suvepäevi, kus kavandati tegevusplaani järgmiseks 
hooajaks. Kirjutati tegevustoetuse taotlust Kultuuriministeeriumile ning Tartu Linnale. Augusti 

lõpus algasid uuslavastuse „Caligula“ proovid ning toimus esimene iganädalane koosolek. 

Aktiivset igapäevast tööd alustas Musta Kasti direktor Henri Roosipõld. 

Septembris 2018 jätkusid uuslavastuse „Caligula“ proovid Tartus Genialistide Klubis. 15. 
septembril toimus hooaja avaüritus Maailmakoristuspäeva raames. Must Kast kutsus 
teatrikülastajaid ja loodussõpru Tartu veerel asuva Kabina lähedale metsa koristama, mängis ja 
jalutas läbi Jaanika Tammaru läbi-linna-lavastuse Annelinnast Genklubisse ning pidas pärast 
hooajaplaane tutvustava pikniku Tartu Botaanikaaias. Regulaarselt hakkasid toimuma nii 

nädala- kui juhatuse koosolekud. 28. septembril andis Must Kast ERMi blackboxis Teadlaste 

ööl lavastusega „Prohvet“ ühe etenduse. 

Oktoobris 2018 jätkusid „Caligula“ proovid ning regulaarsed koosolekud. 8. oktoobril mängiti 
tellitud etendusena lavastust „Õhupallid“ Otepää Kultuurimajas. Samuti toimusid Tallinnas 
Kanuti Gildi Saalis musta komöödia „Peks mõisatallis“ etendused (12., 13. ja 14. oktoobril). 
15. oktoobril toimus esimene avalik loeng, mis juhatas sisse „Caligula“ etendusteperioodi – 

lektoriks oli Tarmo Jüristo, kes kõneles teemal „Kangelane ja kangelaslikkus lääne kultuuris“. 
23. oktoobril toimunud teise loengu lektor oli Leo Luks („Eksistentsialism kirjanduse ja 
filosoofia vahel“. Kolmandaks ja viimaseks loenguks sarjas oli Kariina Laasi „Hullus ja 
ajukeemia“. 

Otsapidi oktoobris alanud ASSITEJ ülevaatefestivalil astus Must Kast üles 2. novembril 2018 

lavastusega „Prohvet“.  Samas paigas, Sõltumatu Tantsu Laval, etendus „Prohvet“ ka järgmisel 
õhtul, sedakorda festivali väliselt. 8. novembril esietendus Tartus, Genialistide Klubis 

„Caligula“, etendused toimusid samas ja 15. ja 16. ning 26. ja 27. novembril. Lisaks mängis 
Must Kast lavastust „Peks mõisatallis“ draamamaa weekendi raames 10. novembril. 
Noortelavastus „Jõud“ sõitis välja Pärnusse (19. novembril), Rakverre (20. novembril), 

Viljandisse (21. novembril) ning andis kolm etendust kodusaalis (22. ja 23. novembril). Lisaks 

mängis Must Kast ka teist noortelavastust „5 grammi sisemist rahu“ (Pärnus 19. novembril, 
kaks etendust Tartus 28. novembril). Trupil oli võimalus osaleda ka töötoas, mille raames 
tuletati meelde ning õpiti Akrose keskuses erinevaid akrobaatilisi võtteid. Regulaarselt toimusid 
nädala- ja juhatuse koosolekud. 

Detsembri esimesel kuupäeval oli uue hooaja ideede tähtaeg, loomenõukogu toimus aruteluna 
21. detsembril. Algasid uue lastelavastuse „Ernesto küülikud“ praktilised ettevalmistused ning 
mängiti noortelavastust „5 grammi sisemist rahu“ Tallinnas Kammerteatris (7. detsembril) ning 
musta komöödiat „Peks mõisatalllis“ Sõltumatu Tantsu Laval (18. ja 19. detsembril). 

Regulaarselt toimusid koosolekud ning juhatus arutles aktiivselt senise toimimisvormi 

mittetoimimise põhjuste üle. Mured jõudsid kogu trupini ka loomenõukogu raames. Algas 
Musta Kasti Hooandja kampaania väikekaubiku ostuks. 



Jaanuaris 2019 algasid uuslavastuse „Ernesto küülikud“ proovid Genialistide Klubis. 20. 
jaanuaril toimus ka üldkoosolek, kus arutati Musta Kasti administratiivseid probleeme ning 
püüti jõuda lahendusteni. Otsustati, et suvel, kui valida tuleb uus juhatus, seda ka tehakse; ning 

et ülejäänud liikmed astuvad MTÜst välja asjaajamiste hõlbustamiseks ning töö 
keskendamiseks. Korrapärased koosolekud ning Hooandja kampaania jätkus. 

Veebruaris 2019 jätkusid korrapärased koosolekud, Hooandja kampaania ning uuslavastuse 

„Ernesto küülikud“ proovid, mis kuu kestel liikusid edasi etenduse toimumispaika, Saksa 
Kultuuri Instituuti. 21. ja 22. veebruaril mängiti musta komöödiat „Peks mõisatallis“ Tallinnas 
Kanuti Gildi Saalis. 25. veebruaril toimus loomenõukogu II voor, kus vesteldi edasipääsenud 
ideede autoritega ning paluti neil plaanidega kuni uue juhatuse selgumiseni oodata. 

Märtsis 2019 esietendus lastelavastus „Ernesto küülikud“ Tartus Saksa Kultuuri Instituudis (3. 
märtsil, lisaks veel kaks etendust  5. märtsil ning üks etendus 6., 21. ja 30. märtsil). 
Noortelavastus „Jõud“ sõitis väljasõidule Jõhvi (11. märtsil), Viljandisse (13. märtsil), 
Haapsallu (14. märtsil) ja Kuresaarde (15. märtsil), lisaks mängiti kaks etendust kodusaalis (25. 
märtsil). 18. märtsil algas Musta Kasti viienda sünnipäeva tähistamine Genialistide Klubis 
toimunud avaliku loenguga, kus Mari Niitra kõneles teemal „Muinasjutuliste tegelaste ja 
kaasaja ühiskonna oluliste probleemide ühendamine Eesti lastekirjanduses ja Piret Raua 
loomingus“. Sünnipäeva tähistavate nädalate jooksul mängiti igast möödunud hooajast üht 
lavastust (lisaks mainitutele veel „5 grammi sisemist rahu“ – kaks etendust 22. märtsil; „Peks 
mõisatallis“ – kaks etendust 26. märtsil; „Prohvet“ – 27. märtsil, algselt toimuma pidanud, kuid 

näitleja haigestumise tõttu ära jäänud 20. märtsi asemel). 28. märtsil külastas trupp puhkemaja 
Otepääl, 29. märtsil toimus tänuõhtusöök hooandjatele Genialistide Klubis ning 30. märtsil suur 
sünnipäevapidu, kus anti sketšide abil edasi Musta Kasti senine ajalugu ning mängis tantsuks 
traditsiooniliselt Tartu Levimuusika Orkester, aga esinesid ka Marten Kuningas ja DJd 

rühmitusest Inner Space Disco. 

Märtsis jõudis lõpule ka Musta Kasti Hooandja kampaania, kus tänu 254 toetajale koguti kokku 
9844,22 eurot väikekaubiku ostuks. Samuti algasid venekeelse noortelavastuse „5 grammov“ 
proovid Tallinnas. 

Aprillis 2019 võtsid Musta Kasti liikmed osa MI koolitusest, mille viisid läbi EMITA keskuse 
pedagoogid Genialistide Klubi ruumides. Koolitus oli esimene samm koostööst, mille üks 
eesmärk oli luua EMITA keskusele hea kvaliteediga õppevideod. 5. ja 6. aprillil toimusid 
Genialistide Klubis „Caligula“ etendused, 9., 10., 16. ja 17. aprillil Saksa Kultuuri Instituudis 
„Ernesto küülikute“ etendused (kokku 7 etendust), 19. ja 20. aprillil Tallinnas Kanuti Gildi 

Saalis „Peks mõisatallis“ etendused. 29. aprillil jõudis esietenduseni Tallinnas Lindakivi 
keskuses venekeelne noortelavastus „5 grammov“ Regulaarselt jätkusid koosolekud. 

Mais 2019 mängiti noortelavastust „5 grammov“ Tartus Genialistide klubis (kaks etendust 2. 
mail), Narva Vabal Laval (6. mail), Tallinnas Lindakivi Keskuses (kaks etendust 13. mail), 

Jõhvi Kultuurikeskuses (kaks etendust 15. mail). Samuti toimus Tartus Saksa Kultuuri 
Instituudis kolm „Ernesto küülikute“ etendust 7. ja 8. mail. Regulaarselt jätkusid koosolekud. 

Juunis 2019 toimus suvelavastuse Mowgli taastus Genialistide Klubis ja Eesti 

Maantemuuseumis. Samuti võeti osa Eesti Teatrite Spartakiaadist (2.-3. juuni). 27. juunil 



koguneti Genialistide Klubi saali, et valida uus juhatus – hääle said Kaija M Kalvet, Kaarel 
Targo ja Birgit Landberg. Lisaliikmeks otsustas uus juhatus paluda Jaanika Tammaru. Teised 

MTÜ liikmed otsustasid lahkuda juriidilisest kehast. 28. ja 29. juunil filmiti Genialistide Klubi 

saalis EMITA kooli õppevideosid motiveeriva intervjueerimise koolituste jaoks, osalesid Musta 
Kasti näitlejad ja režissöör-operaator. 

Juulis 2019 toimusid ettevalmistused ning proovid suvelavastuse „Mowgli“ tarbeks. 
Tulemusena anti kokku 8 etendust Eesti Maanteemuuseumis Varbusel (11., 12., 13., 14. ning 

18., 19., 20., 21. juulil). Filmiti uus treiler noortelavastusele „Jõud“ ning mindi ühiselt 
suvepuhkusele. 

 

Enamikule Musta Kasti noortele või täiskasvanutele mõeldud etendustele järgnes kogu aasta 

vältel vestlusring, kus jutujuhtidel ja ekspertidel oli võimalik trupiliikmete ja publiku arvamusi-
arutelusid siduda, kuulata ning suunata. 

 

Toetused 

Toetused MTÜ Must Kast sai EV Kultuuriministeeriumi poolt perioodil 01.08.2018-

31.07.2019 aastal tegevustoetuseks 8 818,58  eurot millest, kantakse tuluks 4000 eurot 

järgmisel perioodil.  Eesti Kultuurkapitalilt saadi tegevustoetust 37 924 eurot, millest 8 743 

kantakse tuluks projekti lõppemisel järgmisel perioodil. Tagastamisele kuulus 30,32 eurot. 

Kultuuri arendamiseks sai teater Tartu linnavalitsuselt toetust 12 500 eurot, millest kantakse 

tuluks 6500 eurot järgmisel perioodil. Tartu kultuurkapitalilt saadi toetust 2050 eurot, millest 

oli järgmiseks perioodiks arvestatud 550 eurot. Tartu linnakantseleilt saadi toetust 400 eurot.  

 

Majandustegevus 

 MTÜ Must Kast bilansimaht oli 01.08.2018-31.07.2019 aastal 46980,21  eurot. MTÜ Must 
Kast lõpetas oma majandusaasta -5170 eurose tulemiga. 

 

Peamised tegevuse 

finantssuhtarvud 

01.08.2018-31.07.2019 01.08.2017-31.07.2018 

Lühiajalise võlgnevuse 
kattekordaja ( käibevarad / 

lühiajalised kohustised) 

1,4 2,31 

Võlakordaja (kohustused / 

varad) *100 

69,61% 43,32% 

Netovara ( netovara/ varad) 30,39% 56,67% 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.07.2019 31.07.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 21 221 21 955 2

Nõuded ja ettemaksed 11 134 12 362 3

Kokku käibevarad 32 355 34 317  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 14 625 0 4

Kokku põhivarad 14 625 0  

Kokku varad 46 980 34 317  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 310 4 368 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 19 793 10 500 6

Kokku lühiajalised kohustised 23 103 14 868  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 9 598 0 6

Kokku pikaajalised kohustised 9 598 0  

Kokku kohustised 32 701 14 868  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 19 449 11 841  

Aruandeaasta tulem -5 170 7 608  

Kokku netovara 14 279 19 449  

Kokku kohustised ja netovara 46 980 34 317  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.08.2018 -

31.07.2019

01.08.2017 -

31.07.2018

Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 53 730 33 301 6

Tulu ettevõtlusest 58 624 64 253 7

Kokku tulud 112 354 97 554  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -86 057 -57 378 8

Jagatud annetused ja toetused -1 200 0  

Mitmesugused tegevuskulud -8 650 -9 391  

Tööjõukulud -21 068 -23 175 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -375 0 4

Muud kulud -176 -2  

Kokku kulud -117 526 -89 946  

Põhitegevuse tulem -5 172 7 608  

Muud finantstulud ja -kulud 2 0  

Aruandeaasta tulem -5 170 7 608  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.08.2018 -

31.07.2019

01.08.2017 -

31.07.2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -5 172 7 608

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 375 0

Kokku korrigeerimised 375 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 022 -10 112

Varude muutus 2 250 -2 250

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 058 3 626

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
18 891 10 500

Kokku rahavood põhitegevusest 14 264 9 372

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-15 000 0

Laekunud intressid 2 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -14 998 0

Kokku rahavood -734 9 372

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 955 12 583

Raha ja raha ekvivalentide muutus -734 9 372

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 21 221 21 955
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.07.2017 11 841 11 841

Aruandeaasta tulem 7 608 7 608

31.07.2018 19 449 19 449

Aruandeaasta tulem -5 170 -5 170

31.07.2019 14 279 14 279
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Must Kast (edaspidi Teater) 01.08.2018-31.07.2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

Finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

MTÜ Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 MITTETULUNDUSÜHINGUD JA SIHTASUTUSED juhendi lisas

olevast skeemist.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha. Raha ekvivalentidena kajastatakse

ka katkestamisvõimalusega lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende

eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel

on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides

mitterahaliste majandustehingute mõju, põhitegevusega seotud varade ning kohustiste saldode muutused ning sihtfinantseerimise

saamisega seotud tulud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused. Nõuete laekumise tõenäosust

hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis

hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata

jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu

vähendamisena. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi

eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööiga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik

tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise alampiiri, kajastatakse kuni kasutusele

võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 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. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle

algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused,

mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi

kuludes. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest kasulikest eluigadest – masinad ja

seadmed, kontoriinventar 2-5 aastat. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad

kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid

vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või

vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende

kaetavale väärtusele

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised
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Finantskohustised (näiteks võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud

soetusmaksumuses. Kohustiste kajastamisel peetakse kinni tekkepõhisuse printsiibist, mille järgi kõik aruandeperioodil tekkinud

kohustised kajastatakse aruandeperioodi bilansis.

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

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases

väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne

sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk,kajastatakse

sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.

Toetustena kajastatakse saadud vahendeid(saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid. Toetuste kajastamisel

lähtutakse üldeeskirjas toodud põhimõtetest.

Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:

-sihtfinantseerimine -teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos

mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha

kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi;

-tegevustoetused - antud ja saadud toetused, mis antakse Teatrile lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud

eesmärkidest.

Kodumaine sihtfinantseerimine on residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude

arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseeimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivarade soetamiseperioodil,

kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Tegevustoetus kajastatakse tuluna

raha laekumisel. Kui toetuse andja või vahendaja annab toetust kulude hüvitamisviiside alusel(standardiseeritud ühikuhinnad), ilma nende

kohta kuludokumente nõudmata, kajastatakse sihtfinantseerimise tulu aruandeperioodil.

Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse tegevuskulude ja põhivarade sihtfinantseerimist.

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Põhivarade

sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et Teater toetuse saajana peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivarad.

Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastatakse tuluna toetuse saamise tekkepõhisuse momendil, st. põhivarade soetamise perioodis.

Sihtfinantseerimise arvel soetatud põhivarade soetusmaksumus kajastatakse vastavalt põhivaraobjekti kuuluvusele kas materiaalsete või

immateriaalsete põhivaradena.

Kui sihtfinantseerimisega seotud kulutused on tehtud või põhivarad soetatud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on

veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel

kulutusi tehtud või põhivarad soetatud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksuna bilansikirjel "Sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused" saadud ettemaksetena.(kohustusena)

Tulud

Tulud etendustest ja kontsertidest kajastatakse etenduse ja kontserdi toimumise hetkel. Piletite tagastamise tõenäosust hinnatakse

lähtuvalt senisest kogemusest ning tagastused kajastatakse müügitehingute toimumise perioodil müügitulu vähendamisena.

Tulu teenuse müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Juhul kui teenus osutatakse väga lühikese ajaperioodi jooksul ning

tulu periodiseerimise mõju oleks ebaoluline, kajastatakse tulu kohe pärast teenuse osutamist.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis kui nendega seotud tulusid. Kulusid, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel

perioodidel kajastatakse nende tekkimise hetkel varana. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale

majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Teatri aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1)tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmed ja nende pereliikmed, kelleks loetakse

vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps

2)sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle, punktis 1 nimetatud

isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju.

Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või

raamatupidamise sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Samuti avalikustatakse raamatupidamise aastaaruandes

tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele aruandeaastal arvestatud tasud ja olulised soodustused.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.07.2019 31.07.2018

Kokku raha 21 221 21 955

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.07.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 5 776 5 776

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
4 209 4 209

Muud nõuded 427 427

Ettemaksed 722 722

Kokku nõuded ja

ettemaksed
11 134 11 134

 

 31.07.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 8 787 8 787

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 325 1 325

Ettemaksed 2 250 2 250

Tulevaste perioodide

kulud
2 250 2 250

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 362 12 362

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Transpordivahendid

  

Ostud ja parendused 15 000 15 000

Amortisatsioonikulu -375 -375

  

31.07.2019  

Soetusmaksumus 15 000 15 000

Akumuleeritud kulum -375 -375

Jääkmaksumus 14 625 14 625
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.07.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 354 2 354

Võlad töövõtjatele 300 300

Maksuvõlad 263 263

Muud võlad 157 157

Saadud ettemaksed 236 236

Kokku võlad ja ettemaksed 3 310 3 310

 

 31.07.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 278 278

Võlad töövõtjatele 1 700 1 700

Maksuvõlad 1 463 1 463

Muud võlad 927 927

Kokku võlad ja ettemaksed 4 368 4 368

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.07.2019

Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

9 844 -246 9 598

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

72 162 -30 -52 369 19 793

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

82 006 -30 -52 615 29 391

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 01.08.2018 -

31.07.2019

01.08.2017 -

31.07.2018

Kokku tulu ettevõtlusest 58 624 64 253
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 01.08.2018 -

31.07.2019

01.08.2017 -

31.07.2018

Tooraine ja materjal 0 2 825

Müügi eesmärgil ostetud teenused 47 286 35 303

Energia 956 0

Kütus 956 0

Transpordikulud 2 574 713

Maarent 0 4 858

Üür ja rent 12 702 5 787

Mitmesugused bürookulud 11 785 5 788

Lähetuskulud 2 202 2 104

Koolituskulud 73 0

Muud 8 479 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
86 057 57 378

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.08.2018 -

31.07.2019

01.08.2017 -

31.07.2018

Palgakulu 15 790 17 321

Sotsiaalmaksud 5 278 5 854

Kokku tööjõukulud 21 068 23 175

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 15 312

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.07.2019 31.07.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 17 17
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