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Tegevusaruanne

Sihtasutus Käsmu Meremuuseum loodi 2013. aastal, võttes üle Käsmu Meremuuseumi haldamise Käsmu Meremuuseum MTÜlt.

Sihtasutuse eesmärgiks on sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja tegevusega toetada:

- mitmekülgse merekultuuri keskuse loomist,

- merekultuuri ja ranna elustiili pärimuse väärtustamist, kajastamist ja arendamist;

- muinaskultuuri tutvustamist;

- noortele loodushariduse pakkumist;

- kohaliku turismi arendamist ning külakultuuri ja -elu edendamist;

- teadustöö arengut.

Peamised finantssuhtarvud:

 2013

Tulud 33 265

Tulem 213

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,58

ROA 3%

ROE 100%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = tulem/ varad kokku * 100

ROE (%) = tulem/ netovara kokku * 100
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 08.03.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 3 165 0 2

Nõuded ja ettemaksed 282 0 3

Kokku käibevara 3 447 0  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 2 686 0 5

Kokku põhivara 2 686 0  

Kokku varad 6 133 0  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 5 920 0 6

Kokku lühiajalised kohustused 5 920 0  

Kokku kohustused 5 920 0  

Netovara    

Aruandeaasta tulem 213 0  

Kokku netovara 213 0  

Kokku kohustused ja netovara 6 133 0  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 08.03.2013 -

31.12.2013

Lisa nr

Tulud   

Annetused ja toetused 12 627 7

Tulu ettevõtlusest 20 638 8

Kokku tulud 33 265  

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -500 7

Mitmesugused tegevuskulud -17 854 9

Tööjõukulud -14 501 10

Põhivara kulum ja väärtuse langus -192 5

Muud kulud -5  

Kokku kulud -33 052  

Põhitegevuse tulem 213  

Aruandeaasta tulem 213  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 08.03.2013 -

31.12.2013

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 213  

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 192 5

Kokku korrigeerimised 192  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -282 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 5 920 6

Kokku rahavood põhitegevusest 6 043  

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -2 878 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 878  

Kokku rahavood 3 165  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 165  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 165 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

08.03.2013 0 0

Aruandeaasta tulem 213 213

31.12.2013 213 213
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Käsmu Meremuuseum 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas raamatupidamistavaga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Sihtasutus Käsmu Meremuuseum kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid

tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

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

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse printsiibil (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise

tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. 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. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud

varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi

nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta. 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    1 000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 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
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bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale

varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu

õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Annetused võetakse arvele nende laekumise hetkel.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

- sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja

- sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat

kohustust kajastatakse

bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Varade sihtfinatseerimist kajastatakse netomeetodit – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele

tema netosoetusmaksumuses – s.o vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa. 

Tasuta saadud vara soetusmaksumus on null ning selle üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on osaühingu juhataja ning tema lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 08.03.2013

Raha pangakontol 3 165 0

Kokku raha 3 165 0
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Nõuded ostjate vastu 140 140  

Ostjatelt laekumata arved 140 140  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
124 124 4

Ettemaksed 18 18  

Tulevaste perioodide kulud 18 18  

Kokku nõuded ja ettemaksed 282 282  

Aruandeperioodil ebatõenäolisi ega lootusetuid nõudeid ei olnud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 30  
Üksikisiku tulumaks  797

Sotsiaalmaks  1 305

Kohustuslik kogumispension  79

Töötuskindlustusmaksed  120

Intress  4

Ettemaksukonto jääk 94  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 124 2 305

Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Transpordi-

vahendid

  

Ostud ja parendused 2 878 2 878 2 878

Amortisatsioonikulu -192 -192 -192

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 2 878 2 878 2 878

Akumuleeritud kulum -192 -192 -192

Jääkmaksumus 2 686 2 686 2 686
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Käsmu Meremuuseum MTÜ-lt üle võetud tegevusega koos saadud tasuta põhivara kajastatakse bilansiväliselt.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 422 422    

Maksuvõlad 2 305 2 305   4

Tasumata

kuluaruanded
3 193 3 193   11

Kokku võlad ja

ettemaksed
5 920 5 920    

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 08.03.2013 -

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 500

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 12 127

Kokku annetused ja toetused 12 627

sh eraldis riigieelarvest 500

Rahalised ja mitterahalised annetused  

 08.03.2013 -

31.12.2013

Rahaline annetus 12 627

Kokku annetused ja toetused 12 627

Eesti Kultuurkapital toetas paatide restaureerimise õpitoa juhendamist 500 euroga.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 08.03.2013 -

31.12.2013

Muuseumikülastus 6 021

Giiditeenus, ettekanded 1 934

Toitlustus 5 937

Rent 6 545

Müüdud elekter 201

Kokku tulu ettevõtlusest 20 638
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Ettevõtlusega seotud kulud kajastuvad mitmesugustes tegevuskuludes.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 08.03.2013 -

31.12.2013

Energia 2 260

Elektrienergia 1 161

Kütus 1 099

Mitmesugused bürookulud 1 871

Koolituskulud 132

Sidekulud 1 466

Vesi, prügi 938

Raamatupidamine 570

Remondi ja hoolduse tarbed, tööd 7 624

Toiduained 737

Koolituste otsekulud 400

It teenused 300

Toimetised 1 556

Kokku mitmesugused tegevuskulud 17 854

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 08.03.2013 -

31.12.2013

Lisa nr

Palgakulu 10 821 11

Sotsiaalmaksud 3 679  

Kokku tööjõukulud 14 500  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1  

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 08.03.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 7 7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2013

Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

3 193

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 08.03.2013 -

31.12.2013

08.03.2013 -

08.03.2013

Arvestatud tasu 10 821 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2014

Sihtasutus Käsmu Meremuuseum (registrikood: 90012320) 08.03.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TRIIN SAKS Juhatuse liige 21.07.2014

ANN VOOL Juhatuse liige 21.07.2014



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE

Sihtasutus Käsmu Meremuuseum

Olen üle vaadanud Sihtasutus Käsmu Meremuuseum raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013,

kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta,

raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse vastutus raamatupidamise aastaaruande eest

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin ülevaatuse läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatuse töövõtud. ISRE (Eesti) 2400 nõuab minult

kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas ma olen saanud teadlikuks millestki, mis paneks mind uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna

ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt olen kohustatud järgima

ka asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus viiakse läbi

protseduurid, mis hõlmavad eelkõige järelepärimiste tegemist juhatusele ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane), analüütiliste

protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda ma nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes minupoolsele ülevaatusele, ei ole mulle teatavaks saanud midagi, mis sunniks mind uskuma, et Sihtasutus Käsmu Meremuuseum

raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Sihtasutus Käsmu Meremuuseum finantsseisundit seisuga 31.12.2013

ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mare Soovik

Vandeaudiitori number 403

Auditing VMR OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 25

Väike-Maarja

21.07.2014



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Käsmu Meremuuseum (registrikood: 90012320) 08.03.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande

on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARE SOOVIK Vandeaudiitor 31.07.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muuseumide tegevus 91021 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 3238136

Mobiiltelefon +372 5297135

E-posti aadress muuseum@kasmu.ee


