MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014
aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing

registrikood: 80103010

tänava/talu nimi, Raudtee 120/1
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10920

e-posti aadress: onnex@hot.ee

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing

2014. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

4

Bilanss

4

Tulemiaruanne

5

Rahavoogude aruanne

6

Netovara muutuste aruanne

7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

8

Lisa 2 Raha

9

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

10

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

10

Lisa 5 Seotud osapooled

10

Aruande allkirjad

11

2

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing

2014. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
2014 aasta lõpuks kuulus ESLÜ-sse 235 liiget, neist 3 juriidilist isikut.
Ühingu tööd korraldas 7 liikmeline juhatus.
Ühing lõpetas 2014 aasta praktiliselt 0-euro suuruse tulemiga. Kuna tegu on mittetulundusühinguga, siis võib sellist tulemit normaalseks pidada.
Ühingu netovara oli majandusaasta lõpuks sama mis 2013 a. lõpus: 3343 eurot. 566 euro võrra suurenesid nii varad (täpsemalt rahalised
vahendid) kui ka kohustused. See annab kindlust, et 2015 aastaks on jätkusuutlik majanduslik baas olemas ja ühingu maksevõime normaalne.
Ühingu 2014.a. tegevused:
Korraldati 2 saksa lambakoerte erinäitust, mõlemal näitusel hindasid kohtunikud Saksamaalt. Erinäitustel osalesid ka naaberriikide (Rootsi,
Soome, Läti, Leedu) koerad. Eesti koerad osalesid ka Saksa Peaerinäitusel ning vägagi edukalt: ESLÜ liikmele kuuluv noor lootustandev koer
saavutas isaste juunioride klassis esikoha!
ESLÜ korraldas aruandeperioodil 6 võistlust. Tavapärasest erinevana peaks märkima, et ühingu korraldada oli 2014. aastal lausa kahed Eesti
meistrivõistlused: IPO EMV ning FH EMV. Kõik võistlused v.a. ESLÜ Kuulekuskoolituse meistrivõistlused toimusid väliskohtunikega, kohtunikud
olid kutsutud Saksamaalt, Taanist, Rootsist ja Slovakkiast. Eesti võistkond (seekord küll ainult 2 võistluspaari) osales ka WUSV IPO MM-il.
Ürituste läbiviimise kulutusi on suurendanud väliskohtunike kasutamine ja rikkalik auhinnafond. Ühest küljest tõstab see osalejate motivatsiooni
ja ürituste taset, teisalt aga peab juhatus või vastav toimkond leidma võimalusi suurenenud kulutuste katmiseks, et üritused ei jääks kahjumisse.
2014. aastal toimus 7 aretuskontrolli 4 erineva kohtunikuga, kelledest 3 olid väliskohtunikud. Aretuskontrollide osales 44 koera; aretusklassi said
41 koera.
Regulaarselt toimuvad saksa lambakoerte uute pesakondade ülevaatused, pesakondi reklaamitakse kodulehel.
2014. aastal jätkas ilmumist ajakiri "Saksa Lambakoer" (peatoimetajaks Merlin Kanter), kokku ilmus 3 sisukat numbrit huvitavate intervjuude ja
tõlkelugudega ning piltidega.
Aruandeperioodi jooksul hoiti regulaarselt korras 2005. aastal korrastatud ESLÜ liikmete andmebaas. Liikmeid teavitati maksetähtajast, uutele
liikmetele saadeti teavituskirjad.
Raamatupidamise eest on vastutavaks juhatuse liige Eve Arula.
ESLÜ koduleht on operatiivne ja sisukas. Kõikide ürituste eelreklaam jõuab varakult kodulehele, üritustele on võimalik registreeruda on-line.
2015.aastal jätkab ühing näituste, võistluste ning aretuskontrollide korraldamist. Plaanis on ühingu koduleht uuele kaasaegsele platformile üle
viia ning ühtlasi kodulehe kujundust ning sisu uuendada.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

4 709

3 386

2

0

757

3

4 709

4 143

4 709

4 143

Võlad ja ettemaksed

1 366

800

Kokku lühiajalised kohustused

1 366

800

1 366

800

751

751

2 592

2 373

0

219

3 343

3 343

4 709

4 143

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

4 413

4 209

13 858

13 528

8 202

4 275

26 473

22 012

-16 371

-18 882

Mitmesugused tegevuskulud

-8 382

-376

Muud kulud

-1 720

-2 536

-26 473

-21 794

Põhitegevuse tulem

0

218

Muud finantstulud ja -kulud

0

1

Aruandeaasta tulem

0

219

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

0

218

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

757

-98

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

566

718

1 323

838

Laekunud intressid

0

1

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

1

Kokku rahavood

1 323

839

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3 386

2 547

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 323

839

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4 709

3 386

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2012

Akumuleeritud tulem

751

Aruandeaasta tulem
31.12.2013

751

Aruandeaasta tulem
31.12.2014

751

2 373

3 124

219

219

2 592

3 343

0

0

2 592

3 343

7

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing

2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Saksa Lambakoerte Ühing MTÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga
valuutakursid]. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning
välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil
kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja
teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti
kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid
kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
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).
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.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise
intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude
viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 640 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
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väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
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.
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 .

Põhivara arvelevõtmise alampiir

640

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel
perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg
on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval
tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud
Tulu müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade
müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

0

1 025

Arvelduskontol

4 709

2 361

Kokku raha

4 709

3 386

Sularaha kassas
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

12 kuu jooksul

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

757

757

757

757

757

757

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

866

866

Saadud ettemaksed

500

500

Tulevaste perioodide tulud

500

500

Kokku võlad ja ettemaksed

1 366

1 366

31.12.2013

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

800

800

Kokku võlad ja ettemaksed

800

800

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2014

31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv

232

211

Juriidilisest isikust liikmete arv

3

3
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