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Tegevusaruanne
PILK MTÜ alustas oma tegevust 29.07.2016.a.
Ettevõtte põhitegevusalaks on tervise ja heaolu teenuste arendamine, kogemusnõustamine, koolituste ning ürituste korraldamine.
Majandusaasta 2020 tulud kokku olid 3 107 eurot ning liikmemaksud kokku olid 30 eurot.
Majandusaasta 2020 tegevuskulud kokku olid 2 700 eurot.
Põhitegevuse tulem oli 437 eurot.
Personal:
Igapäevast tööd korraldab ettevõttes juhatuse liige. PILK MTÜ juhatuse liige aruandeaastal töötasu ei saanud. Raamatupidamist korraldab
ettevõttes PILK MTÜ juhatuse liige.
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks:
Osaleda üleriiklike vaimse tervisega seotud kontaktüritustel ja edendada sihtrühmale vajalikke teenuseid.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

Raha

405

8

2

Kokku käibevarad

405

8

405

8

Võlad ja ettemaksed

0

40

Kokku lühiajalised kohustised

0

40

0

40

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-32

-15

Aruandeaasta tulem

437

-17

Kokku netovara

405

-32

405

8

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

30

0

5

Tulu ettevõtlusest

3 107

150

6

Kokku tulud

3 137

150

Mitmesugused tegevuskulud

-2 700

-167

Kokku kulud

-2 700

-167

Põhitegevuse tulem

437

-17

Aruandeaasta tulem

437

-17

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

Põhitegevuse tulem

437

-17

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-40

0

Kokku rahavood põhitegevusest

397

-17

397

-17

8

25

Raha ja raha ekvivalentide muutus

397

-17

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

405

8

Rahavood põhitegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

-15

-15

Aruandeaasta tulem

-17

-17

31.12.2019

-32

-32

Aruandeaasta tulem

437

437

31.12.2020

405

405
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Pilk MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad RaamatupidamiseToimkonna
poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
2020 majandusaasta raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus
laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende
väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 640.00 eurot.
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. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et
ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid
hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse
vara amortiseerimine.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need
komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale
eraldi amortisatsiooninormid.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
• Masinad ja seadmed 20-30%
• Muu inventar 20-33%
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui
lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”.
Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.
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.
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Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku
kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodidel, mil nad loovad
majandusliku kasu.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskonto
Kassa
Kokku raha

31.12.2020

31.12.2019

399

2

6

6

405

8

31.12.2020

31.12.2019

0

40

Lisa 3 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2020
Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

30
30

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Osalustasud

2020

2019

0

150

Kogemusnõustamine

3 107

0

Kokku tulu ettevõtlusest

3 107

150
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Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2020

2019

87

20

423

45

2 145

70

Raamatupidamine

25

25

Riigilõiv

20

7

2 700

167

31.12.2020

31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv

1

1

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

0

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
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