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Tegevusaruanne

Mittetulundusühingu IIDA Kursused majandusaasta möödus plaanipäraselt. MTÜ Iida Kursused tegutseb Velise
Seltsimajas Märjamaal ja ka koduses töötoas Nõmmel Tallinnas.
IIDA Suvekoolis toimusid 2017 aastal kursused "Kangakudumise agõpetus", "Suurräti kudumine", "Vaipade ja tekkide
kudumine". Uueks kursuseks oli sellel aastal "100% linased tekstiilid". Meie külalisõpetaja juhendas kursuseid "Indigoga
värvimine", "Punased loodusvärvid" ja "Villatööd". Jätkuvalt müüme raamatut "Läbi lõimede: rahvuslikud kangakirjad"
ja kangakudumise õppefilme dvd-del. 
MTÜ Iida Kursused 2016 aasta tuluks oli 9175 euri.
Tegevuse tulemiks 2016 aasta lõpus oli -2620  eurot kahjumit.
2017.a. jooksul toimus töötoa korrastamine ja renoveerimine Nõmme kodus Tallinnas, et oleks võimalus koolitusi
korraldada kodus. Toimus ka uue kollituspaiga leidmine.
Mittetulundusühingus IIDA Kursused 2016. aastal töötajatele ja juhatuse liikmetele palka ega lisatasusid ei makstud. 

Eva Liisa Kriis
MTÜ Iida Kursused 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 5 778

Nõuded ja ettemaksed 40 160

Kokku käibevarad 45 938

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 8 137 6 731

Kokku põhivarad 8 137 6 731

Kokku varad 8 182 7 669

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 1 800 0

Võlad ja ettemaksed 1 483 150

Kokku lühiajalised kohustised 3 283 150

Kokku kohustised 3 283 150

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 519 9 377

Aruandeaasta tulem -2 620 -1 858

Kokku netovara 4 899 7 519

Kokku kohustised ja netovara 8 182 7 669
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Tulu ettevõtlusest 9 175 4 681

Kokku tulud 9 175 4 681

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 500 0

Mitmesugused tegevuskulud -8 211 -4 681

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 084 -1 858

Kokku kulud -11 795 -6 539

Põhitegevuse tulem -2 620 -1 858

Aruandeaasta tulem -2 620 -1 858
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -2 620 -1 858

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 083 1 858

Kokku korrigeerimised 2 083 1 858

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -150 -49

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 464 -130

Kokku rahavood põhitegevusest 777 -179

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 550 -2 795

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 550 -2 795

Kokku rahavood -773 -2 974

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 778 3 752

Raha ja raha ekvivalentide muutus -773 -2 974

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 778



7

mittetulundusühing Iida Kursused 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 9 377 9 377

Aruandeaasta tulem -1 858 -1 858

31.12.2016 7 519 7 519

Aruandeaasta tulem -2 620 -2 620

31.12.2017 4 899 4 899
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Iida Kursused 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,

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

Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Varad ja kohustused on aruandes kajastatud lähtudes nende

ajaloolisest soetusmaksumusest.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Ei ole muudetud

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimiseks tehakse raamatupidamises paranduskanne, millele märgitakse parandatava kande number, parandaja nimi ja allkiri

ning kuupäev. Vajadusel koostatkse parandusakt, milles on paranduse sisu lahti kirjutatud

Raha

Raha

Raha-ja pangakontod koosnevad sularahast kassas, nõudmiseni deposiitidest SWEDpangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste

kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Rahaliselt hinnatavad potentsiaalsed kohustused on esitatud bilansis, ülejäänud

potentsiaalsete kohustuste arvestus toimub bilansiväliselt.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on

ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks

ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja. Nõuete laekumise

tõenäosust

hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis

hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata

jäänud nõuete osas.

Tulevaste perioodide kulud

Kulud on periodiseeritud tulenevalt nende osalemisest aruandeaasta tulu moodustamisel. Järgneva majandusaasta tuludega seonduvad

väljaminekud on bilansis kajastatud kirjel Tulevaste perioodide kulud.

Varud

Nõuded ja kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste

kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Rahaliselt hinnatavad potentsiaalsed kohustused on esitatud bilansis, ülejäänud

potentsiaalsete kohustuste arvestus toimub bilansiväliselt.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on

ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks

ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja. Nõuete laekumise

tõenäosust

hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis

hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata

jäänud nõuete osas.

Tulevaste perioodide kulud

Kulud on periodiseeritud tulenevalt nende osalemisest aruandeaasta tulu moodustamisel. Järgneva majandusaasta tuludega seonduvad

väljaminekud on bilansis kajastatud kirjel Tulevaste perioodide kulud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

MTÜ Iida Kursustel ei ole varusi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad



9

mittetulundusühing Iida Kursused 2017. a. majandusaasta aruanne

MTÜ Iida Kursuste põhivarad on võetud arvele raamatupidamises ja peetakse nende üle pidevat arvestust. Põhivara võetakse arvele alates

100 eurost.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Kokku raha 5 778

Lisa 3 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Koolitused ja DVD müük 9 175 4 681

Kokku tulu ettevõtlusest 9 175 4 681

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Energia 513 618

Elektrienergia 63 150

Kütus 450 468

Mitmesugused bürookulud 551 1 505

Koolituskulud 3 025 712

Töövahendid ja materjalid 4 122 1 431

Muud 0 415

Kokku mitmesugused tegevuskulud 8 211 4 681

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

mittetulundusühing Iida Kursused (registrikood: 80305794) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EVA-LIISA KRIIS Juhatuse liige 28.08.2019

LEILI KRIIS Juhatuse liige 05.09.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53467366

E-posti aadress iida@iida.ee


