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Tegevusaruanne
2012 a jätkati praktiliste tegevustega mittetulundusühingu käivitamisel vabatahtliku merepääste üksuse loomiseks Pärnumaal .

Püsivate sidemete loomine Soome vabatahtlike ühinguga (SAR)
Esimesed Päenumaa Merepääste instuktorid on saanud diplomid
Jätkub töö VOSABASE projektiga , millega kaasatakse Lääne- Eesti regioonides tegutsevad ühingud
Koolituste ja ühistegevuste planeerimine Ida-Lääne ja kohalike ühingutega
Pinnaltpääste õppus jää oludes Paatsalu lahel (Päästeamet, Piirivalve, Vabatahtlikud, Kaitseliit jne)
Paatsalu Maratoni ja Eesti Meistrivõistlustel mereturvalisuse tagamine
Sügisene ühisõppus merel (Muhu Merepääste ,Pärnu Lahe merepääste selt )
Koolitus Soome SAR-i keskuses Bogaskäris (ühisõppus)
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

5 588

203

130

2 115

5 718

2 318

Materiaalne põhivara

5 054

0

Kokku põhivara

5 054

0

10 772

2 318

Laenukohustused

4 928

0

Võlad ja ettemaksed

1 122

809

Kokku lühiajalised kohustused

6 050

809

0

872

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

4 549

0

Kokku pikaajalised kohustused

4 549

872

10 599

1 681

637

-160

-464

797

173

637

10 772

2 318

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara

2

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

3

Pikaajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

180

0

4 570

526

150

1 187

4 900

1 713

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-4 064

-134

Mitmesugused tegevuskulud

-1 301

-782

Kokku kulud

-5 365

-916

-465

797

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

5

Kulud

Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud

1

0

Aruandeaasta tulem

-464

797
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

120

60

8 498

392

150

1 191

-1 568

-1 502

1

0

7 201

141

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-5 616

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-5 616

0

9 912

0

-6 112

0

3 800

0

5 385

141

203

62

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 385

141

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 588

203

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

-160

-160

Aruandeaasta tulem

797

797

31.12.2011

637

637

-464

-464

173

173

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Pärnumaa Merepääste 2012 aastaaruanne on Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad
arvestuspõhimõtted vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus ,1 euro täpsusega.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas . Rahajäägid on võrreldud pangaga, panga jäägid
raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega .
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt lakumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi ,arvestades teada olevat informatsiooni
kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 900€ ja mille kasulik eluiga on üle ühe
aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile
eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses,
mis koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalsele
põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi
kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist
jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla
tema bilansilise jääkmaksumuse.Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis
need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused
kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus
objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui
asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke
soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

900

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele,võetud laenud,viitvõlad ning muud lühi-ja pikaajalised võla kohustused )võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses ,mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega , mistõttu lühiajalisi
finanatskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finanatskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses.
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Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks ,kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Tegevja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ,välja arvatud juhul ,kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist
mõju ettvõtte ärilistele otsustele.
Samuti kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed ,kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu ) ja nende poolt
kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.
Tulud
Tulud kaupade müügist kajastatakse siis,kui olulise omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudest valmidusastme meetodist ,teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse
proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved

1 - 5 aasta jooksul

130

130

130

130

130

130

üle 5 aasta

Liikmetelt laekumata
Kokku nõuded ja ettemaksed

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

130

130

130

130

67

67

67

67

Liikmetelt laekumata

1 918

1 918

Kokku nõuded ja ettemaksed

2 115

2 115

Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Laenunõuded

üle 5 aasta
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

250

250

projekt vihula

872

872

1 122

1 122

Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

128

128

60

60

60

60

projekt vihula

1 493

621

872

Kokku võlad ja
ettemaksed

1 681

809

872

Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

31.12.2011

Saadud

Tulu/
amortisatsioon

31.12.2012

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks
projekt plp

0

5 054

505

5 559

Kokku sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

5 054

505

5 559

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

5 054

505

5 559

Netomeetod

2012

2011

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
projekt vihula

4 065

134

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

4 065

134

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

4 065

134
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2012

2011

4 065

134

505

0

0

392

4 570

526

2012

2011

Rahaline annetus

8 614

392

Kokku annetused ja toetused

8 614

392

31.12.2012

31.12.2011

12

12

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimise amortisatsioon
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2012
Kohustused
Asutajad ja liikmed

Kohustused
67

60

4 040

Ostud

Saadud laenud

Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

Nõuded

888

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

2012

31.12.2011

1 312

2011
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Saadud laenude
tagasimaksed
3 988

3 100

7 052

3 012

Müügid

130
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.0013
Mittetulundusühing PÄRNUMAA MEREPÄÄSTE (registrikood: 80281929) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REIN FELD

Juhatuse liige

23.06.2013

IVAR LINDEPUU

Juhatuse liige

23.06.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste,
häirekeskused

84251

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5142538

Mobiiltelefon

+372 5028040

E-posti aadress

rein@paatsalu.ee

