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Tegevusaruanne
MTÜ Postitee (edaspidi Ühing) on vabatahtlik, omaalgatuse põhimõttel loodud, iseseisev ja kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb
avalikes huvides, isemajandamise ja -finantseerimise põhimõttel. Ühing on 2007. aasta jaanuaris asutatud MTÜ Postibussi Sõprade Seltsi
õigusjärglane. 2009. aasta jaanuaris Ühingu üldkoosolekul vastuvõetud otsusega muudeti Ühingu nimi MTÜ-ks Postitee. Asutajaliikmeid 5.
Ühingu põhilised eesmärgid on:
*väärtustada Eesti, sh Lõuna-Eestis asuva Postitee elu- ja looduskeskkonda;
*väärtustada Eesti, sh Lõuna-Eestis asuva Postitee ajaloo- ja kultuuripärandit;
*ühendada eelnimetatud eesmärke taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevust ning korraldada nende omavahelist koostööd;
*eelnimetatud eesmärkide täitmiseks algatada vastavaid arenguprojekte ja osaleda arenguprogrammides.
TEGEVUSE KOKKUVÕTE
2016. majandusaastal jätkati Ühingu eesmärkide täitmist, seades rõhuasetuse piirkonna majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku
arengu toetamisele, elu- ja looduskeskkonna väärtustamisele ning koolitus- ja vabaharidusvõimaluste pakkumisele.
Sellega seoses algatati Postitee viitade renoveerimise arutelu koostöös kohalike omavalitsustega, osaleti Loov Eesti+Maa PESA programmis,
korraldati Eesti Kultuurkapitali toel ning koostöös Eesti Maanteemuuseumi ja EKA-ga Postitee ruumieksperimentide näitus, osaleti LEVATEK-i
kokkutuleku korraldamisel ning viidi läbi Postitee teine arenguseminar. MTÜ Postitee 2016. aasta tähtsündmuseks oli esimese Kagu-Eesti
(eel)arvamusfestivali korraldamine koostöös Eesti Maanteemuuseumiga, üritus saab jätku 2017. aasta suvel.
Jooksvalt täiendati Postitee kodulehe www.postitee.ee uudisvoogu ja kalendrit ning vahendati infot Postitee FB-lehele.
TULUD, KULUD, TULEM
2016. aasta tulud olid 11,1 tuhat eurot (2015. aastal 0,5 tuhat eurot). Tulude teenimiseks tehti kulutusi summas 7,6 tuhat eurot (2015. aastal 0,9
tuhat eurot). Tulem majandustegevusest oli positiivne 3,5 tuhat eurot (2015. aastal negatiivne 0,4 tuhat eurot).
PERSONAL
Ühingul palgalist tööjõudu ei ole. Ühingu tegevust juhib 3-liikmeline juhatus, keda pole tasustatud.
EESMÄRGID JÄRGNEVAKS MAJANDUSAASTAKS
Järgmisel majandusaastal kavatsetakse jätkata Ühingu tegevuse seostamist Postitee sotsiaalse ja majanduskeskkonna arendamisega.
Reeli Kork, juhatuse liige
Ott Rätsep, juhatuse liige
Janne Eespäev, juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

3 867

29

2

96

0

3 963

29

Materiaalsed põhivarad

420

840

Kokku põhivarad

420

840

4 383

869

Võlad ja ettemaksed

0

11

Kokku lühiajalised kohustised

0

11

0

11

858

1 263

Aruandeaasta tulem

3 525

-405

Kokku netovara

4 383

858

4 383

869

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

480

416

5

Annetused ja toetused

3 550

0

Tulu ettevõtlusest

7 110

150

11 140

566

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-1 750

0

Mitmesugused tegevuskulud

-5 445

-551

-420

-420

-7 615

-971

Põhitegevuse tulem

3 525

-405

Aruandeaasta tulem

3 525

-405

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kokku tulud

6

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

3 525

-405

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

420

420

Kokku korrigeerimised

420

420

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-96

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-11

11

3 838

26

3 838

26

29

3

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 838

26

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3 867

29

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

1 263

1 263

-405

-405

858

858

Aruandeaasta tulem

3 525

3 525

31.12.2016

4 383

4 383

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Postitee (edasipidi Ühing) aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea
raamatupidamise põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.
Tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel, kohandades
seda vastavalt Ühingu spetsiifikale.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Ühing on sihtfinantseerimisega soetatud vara kajastamisel läinud tagasiulatuvalt üle netomeetodile. Sihtfinantseerimisega soetatud vara on
arvele võetud tema netosoetusmaksumuses, st vara soetusmaksumusest on maha arvatud saadud sihtfinantseerimise summa. Antud
meetodit kasutades on bilansis vähendatud vara jääkväärtust ning teiselt poolt taandatud pikaajaline kohustus sihtotstarbeliste
tasude kajastamise näol.
Mõju tulemiaruandele puudub.

Raha
Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.
Rahakäibe aruandes kajastatakse Ühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile
põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahakäibeks. Ühingu põhitegevuse rahakäibeks loetakse tema
põhikirjaliste eesmärkide teostamise käigus tekkinud rahakäivet ning neid kajastatakse kaudsel meetodil. Investeerimisja finantseerimistegevusest tulenevat rahakäivet kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse Ühingu põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil ehk lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures
hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja valitseva olukorra kohta.
Ebatõenäoliseks arvatud nõuded kantakse tegevuskuludesse. Varem ebatõenäoliseks hinnatud ning kuludesse kantud nõuete
laekumised kajastatakse tegevuskulu vähendamisena.
Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.
Kõiki muid nõudeid (mitmesugused nõuded, viitlaekumised, ettemaksed) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste
nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse Ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle
1 917 (üks tuhat üheksasada seitseteist) eurot. Olulisuse printsiibist lähtudes need varad, mille kasulik tööiga on küll üle ühe aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla 1 917 euro, kantakse soetamisel kohe kuludesse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumusest, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis
on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.
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Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara korrigeeritud soetusmaksumuses ehk soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum.
Põhivara soetamiseks või parendamiseks tarvilikud laenukulutused arvatakse finantskuludesse.
Sihtfinantseerimisega soetatud vara kajastatakse netomeetodil, st vara soetusmaksumusest on maha arvatud saadud
sihtfinantseerimise summa.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1 900

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele) 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 finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
Võetakse arvele tekkepõhiselt.
Tulud
Ettevõtlustulusid kajastatakse nagu äriühingutes ehk
* Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud
kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
* Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel.
Teenuste osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodide nagu teenuse osutamisega kaasnevad
kulutused.
* Finantstulud – kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud
* Ettevõtlusega seotud kulud – kajastatakse tekkepõhiselt analoogiliselt äriühingutes kulude kajastamisega.
* Mitmesugused tegevuskulud – kulud, mis on seotud Ühingu töö korraldamisega üldisemalt (sh riigilõivud kohtutoimingutelt). Kajastatakse
tekkepõhiselt.
* Muud kulud – muud ebaregulaarselt tekkivad kulud (sh riigilõivud), kajastatakse tekkepõhiselt. Siin kajastatakse ka tegevuskulude
sihtfinantseerimise kaudu kompenseeritavad kulu

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha pangas
Raha kassas
Kokku raha

31.12.2016

31.12.2015

3 867

29

0

0

3 867

29

9

Mittetulundusühing Postitee

2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

2 100

2 100

-840

-840

1 260

1 260

-420

-420

2 100

2 100

-1 260

-1 260

840

840

-420

-420

2 100

2 100

-1 680

-1 680

420

420

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

-11

Kokku võlad ja ettemaksed

-11

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

11

11

Kokku võlad ja ettemaksed

11

11

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

480

416

480

416

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2016

2015

Ettevõtlustulu

7 110

150

Kokku tulu ettevõtlusest

7 110

150

2016

2015

Mittesissenõutav tarnija nõue

0

0

Kokku muud tulud

0

0

2016

2015

Koolituskulud

300

0

Liikmemaksud

19

19

9

1

4 816

444

0

87

Raamatupidamisteenus

150

0

Muud tegevuskulud

151

0

5 445

551

31.12.2016

31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv

9

4

Juriidilisest isikust liikmete arv

7

7

Lisa 7 Muud tulud
(eurodes)

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Pangateenused
Ürituste korralduskulud
IT-teenused

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2016
Nõuded
Asutajad ja liikmed

96
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017
Mittetulundusühing Postitee (registrikood: 80248139) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REELI KORK

Juhatuse liige

15.06.2017

OTT RÄTSEP

Juhatuse liige

18.06.2017

JANNE EESPÄEV

Juhatuse liige

20.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5219018

E-posti aadress

info.postitee@gmail.com

