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Tegevusaruanne
Läänemaa Käsitöö Liidu tegevusaruanne
Läänemaa Käsitöö Liit registreeriti 2013. aastal. Liit ühendab käsitööettevõtjaid, organisatsioone ja õppeasutusi.
Organisatsiooni põhiülesanne on seista oma liikmete huvide eest nii maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.
Plaanis on Läänemaal välja arendada ühistegevuste- ja turunduse võrgustik ja selle läbi julgustada ja hoogustada
maakonna käsitööettevõtluse arengut.
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusel valmis 2014. aastal projekti „Käsitööhoov Haapsallu“ raames
äriplaan sotsiaalse ettevõtlusega tegelemiseks. Sellele eelnes ümarlaudade ja küsitluste teel sihtrühmade soovide
ja tegeliku olukorra analüüs.
Maikuus käisid Läänemaa käsitöölised ühiselt Narva käsitöölaadal oma toodangut müümas.
Aasta suurim projekt oli juuli-augusti nädalavahetustel toimunud suvine käsitöömüük Haapsalus Kodanike torni
juures haljasalal. Kaheksal suvisel nädlalavahetusel pakuti linna elanikele ja külalistele Läänemaa käsitööd. Üles
oli pandud kaheksa müügiletti.
Läänemaa Käsitöö Liit viis läbi projekti „Läänemaa käsitööliste koostöövõrgustiku baaskoolitus 2014”, mida
rahastas LEADER. Selle projekti raames viidi läbi 2 baaskoolitust, milleks olid tootearenduskoolitus Lõuna –
Läänemaa ja Läänemaa käsitööhuvilistele ja erialane inglise keel.
Läänemaa Käsitöö Liit on asunud kaardistama kõiki Läänemaal tegutsevaid käsitöölisi (FIE, OÜ, MTÜ, selting,
eraisik). Kaardistamine, st. täielik ülevaade Läänemaa olukorrast, peab olema lõpule viidud 2015. aasta
septembriks.
2014.aastal tehti edukalt koostööd järgmiste partneritega: Haapsalu Linnavalitsus, Lääne Maavalitsus, Läänemaa
Turism, Läänemaa Arenduskeskus,Haapsalu kultuurikeskus,Haapsalu Kutsehariduskeskus,Lihula
Rahvaülikool,Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledz.
Läänemaa Käsitöö Liit on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu liige.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

804

324

Nõuded ja ettemaksed

591

90

1 395

414

1 395

414

Võlad ja ettemaksed

657

46

Kokku lühiajalised kohustused

657

46

657

46

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

368

0

Aruandeaasta tulem

370

368

Kokku netovara

738

368

1 395

414

Lisa nr

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

22.03.2013 31.12.2013

360

450

Annetused ja toetused

3 702

0

Tulu ettevõtlusest

1 274

0

Kokku tulud

5 336

450

-4 046

0

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-920

-82

-4 966

-82

Põhitegevuse tulem

370

368

Aruandeaasta tulem

370

368

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

22.03.2013 31.12.2013

370

368

-501

-90

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

611

46

Kokku rahavood põhitegevusest

480

324

Kokku rahavood

480

324

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

324

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

480

324

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

804

324

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
22.03.2013

0

0

Aruandeaasta tulem

368

368

31.12.2013

368

368

Aruandeaasta tulem

370

370

31.12.2014

738

738
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Läänemaa Käsitöö Liit raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid ostjate ja liikmete vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.Finantskohustusteks loetakse
tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende
oetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus
sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.Finantskohustused kajastatakse bilansis
korrigeeritud soetusmaksumuses .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. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.Finantsvara oste ja müüke kajastatakse
järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto ja kassajääki .
Pangakonto jäägid on võrreldud pankadega, panga jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate ja liikmete vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Finantskohustused
Lühiajalised ja pikaajalised kohustused on kajastatud bilansis maksmisele kuuluvas summas

Annetused ja toetused
Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused , mille katteks tasud on mõeldud. Kuni kulude tegemise
hetkeni kajastatakse sihtotstarbelised tasud tulevaste perioodide tuludena.Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil
soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses.

Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande skeemis kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.
MTÜ tulud koosnevad projekti sihtotstarbelisest tegevustoetusest, sihtotstarbelisest annetusest ja mittesihtotstarbelistest annetustest.

Kulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruande skeemis kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.
Kuluna kajastatakse sihtotstarbeliselt finantseeritud projekti otseseid kulusid ja põhitegevuse eesmärkidel tehtud tegevuskulusid.
Seotud osapooled
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Seotud osapooled aruandes on MTÜ liikmed .

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
200

200

200

200

Nõuded seotud osapoolte
vastu

260

260

Muud nõuded

131

131

131

131

591

591

Ostjatelt laekumata
arved

Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Nõuded seotud osapoolte
vastu

90

90

Kokku nõuded ja
ettemaksed

90

90

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

22.03.2013 31.12.2013

360

450

360

450

31.12.2014

31.12.2013

18

14

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2013

Kohustused
231

Nõuded
0

Kohustused
90

46

10

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad
tegevused

82991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56158119

E-posti aadress

laanemaakl@gmail.com

