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Tegevusaruanne

 

TEGEVUSARUANNE

Kinobussi tegevus ja projektid 2010

 

1. Regionaalne kinotegevus ja filmilevi

2010. tegevust mõjutas väga suuresti üldine majanduse olukord ja seda eriti aasta esimeses pooles, mil Kinobussist lahkus 2 töötajat
(turundusjuht ja tehnikajuht), kinopunktide külastavus oli langenud minimaalsele tasandile ning seega ka publiku arv oli aasta I
pooles võrreldes tavapärasega kordades väiksem.

Majanduskriis andis tunda nii sissetulekutes kui kulude katmisel, sest publiku sissetulekud olid vähenenud ning oldi väga
hinnatundlikud. Kohalike omavalitsuste ning riiklike kultuurifondide (Kinobussi tavapärased toetajad Kultuuriministeerium,
Kultuurkapital) eelarved olid kärbitud miinimumini ning toetuste eraldamine oli äärmiselt napp.

Ainsana toetas (kinnitati detsembris 2009) Kinobussi rändkinotegevust Avatud Eesti Fond, eraldades ca 30 koha külastamiseks
(vahemikus jaanuar – märts) 75 000 krooni väljasõidukulude katteks. Maikuus eraldas Kultuuriminsisteerium 45 000 krooni lisaks
kinopunktide külastamiseks.

Võrreldes, et tavapäraselt saab Kinobuss ühes kuus külastada ligi 40 kinopunkti, siis antud toetused andsid võimaluse vahemikus
jaanuar – mai külastada ise kokku vaid ligi 45 kinopunkti.

Kuna piletihinda oli kärbitud juba 2009 a sügisel, oli keskmine piletihind kahanenud vastavalt 20- 25 krooni lapsepilet ja 30 krooni
täispilet. See aga vastas 2006 aasta hindadele.

 

Alates septembrist, kasvas kinopunktide külastatavus. Paljuski muudeti oma strateegiat ning külastati kinoseansi raames otse koole,
sest seal oli keskmine vaatajaskond ligi 100 ringis, mis oli kasulik nii väljasõidu kui filminäitamise mõttes.

Kuna jaanuaris oli Kinobuss jätkanud väikelevitajana levitööd ning omandanud Norra lastefilmi „Võluhõbe“ õigused, siis selle
väljatoomine plaaniti talve-jõuluaega 2010. „Võluhõbe“ levi toimus nii kõigis suurtes kinodes kui Kinobussi kinopuktides üle Eesti.
Filmi levi toetas vaid Kultuuriminsteerium 45 000 krooniga, Euroopa poolset toetust paraku ei eraldatud.

 

Kokku linastus 2010 aastal Kinobussi filmilevis 26 Eesti ja muu maailma filmi (neist 10 linastus esimest korda ja 16 filmi
korduvlinastust),  mis kogusid kokku 9476 vaatajat. S.o üle 3000 vaataja vähem kui aastal 2009.

 

Filmiaasta 2010 oli nõrk nii majanduslikult kui ka kohaliku filmitoodangu mõttes. Linastus ainult 3 täispikka mängufilmi, millest
vaid üks, „Punane Elavhõbe“ leidis suuremat vastukaja vaatajatelt.

Levitajana / filmide maaletoojana tõi 2010  Kinobuss linadele ühe uue rahvusvahelise filmi, milleks oli auhinnatud lastefilm
„Võluhõbe“ („Julenatt i Bläjfell“, 2009, Norra).

Lisaks esitleti ka teiste väikelevitajate koguperefilme.

 

2. Teised tegevused ja projektid

2010 a I pool oli tegevuselt väga minimaalne, lisaks kinotegevusele sai töösse vaid üks suurprojekt, aasta II pool oli juba tunduvalt
soodsam, siis linastus veel 3 projekti kinnitamine ning töösse suunamine.

 

*Kinobussi äriplaani projekt / Jaanuar 2010 – Mai 2011

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) kuulutas 2009 a lõpus välja konkursi MTÜ / SA äriplaanide koostamiseks.
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Kinobuss äriplaani projekt eesmärk oli kinnistada oma tegevust Tallinna põhiselt, plaaniks avada päris oma filmistuudio, et seal
lastele, noortele ja täiskasvanutele vabahariduse baasil filmikoolitusi pakkuma hakata.

Kinobussi projekti plaan sai toetuse, see kinnitati jaanuaris ning aprilli lõpuks tuli KÜSK-le esitada juba konkreetne äriplaan.
Äriplaani toetamine kinnitati mais ning ettevalmistused stuudio loomiseks ning kursuste avamiseks sai alata.

Tegevuskava:

Mai – august = tehnika soetamine, eeltöö ja turundustegevus; Augustis viidi läbi juba esimene õpetajatele suunatud filmikursus;
oktoobris avati esimene animakursus lastele; veebruaris 2011 avanes kaks kursust: filmikursus noortele ja animakursus lastele.

Stuudios hakati läbi viima ka animatöötubasid laste sünnipäevade raames, mis osutus üsna kiirelt üsna populaarseks.

Sellest hoolimata vajab stuudio tegevuse sissetöötamine / koolituste turundamine – müük aega.

*KÜSK toetas kogu projekti 400 000 krooniga (sellest äriplaani koostamise osa 39 000 krooni).

 

*Rahvusvaheline koostööprojekt „Animated Learning”/ alates jaanuar 2010

Antud projekt on edendanud väljatöötatud filmiõppe ja filmi kasutamine õppetöös metoodikat ning interaktiivse õppematerjali
„Õppimine animatsiooni kaudu” arendamist, test-töötubade läbi viimist õpetajatega/õpilastega. Projekti partnerid: Taani,
Suurbritannia, Saksamaa, Eesti, Holland.

Projekti kestvus jaanuar 2010 – detsember 2012

*Projekti eelarve sisaldab omafinantseeringut - 4000 eurot / 62 586 krooni. Kultuurikapitali aastatoetusest on plaanitud katta
osaliselt antud omafinantseeringu osamäär.

 

*Rahvusvaheline koostööprojekt Young Baltic Narratives ehk Yo!BaNa /alates mai 2010

Yo!BaNa on koostööprojekt  Soome ja Rootsi filmiorganisatsioonidega.

Projekti valmistati pikalt ette ning alles mais kinnitati projekt Kesk-Läänemere programm Interreg IV poolt.

 

Projekti eesmärk on pakkuda filmi- ja meediahariduse alaseid koolitusi nii lastele, noortele kui õpetajatele – keskendudes
Kesk-Läänemere arhipelaagi piirkonnale. St et partneriteks on Rootsist - Stockholmi arhipelaagi piirkond ja Gotland; Soomest
Ahvenamaa ning Västabolandi linn. Eestis koordineerib projekti Kinobuss ning osalevad koolid on valitud Lääne-Eesti
saarte-saarestiku piirkonnast.

Projekt on väga mitmetahuline: toetab partnerite ja koolide omavahelist koostööd ja arengut, läbi viiakse mitmed kohalikul kui ka
ühistasandil tegevused (filmilaagrid ja filmifestivalid lastele, seminarid õpetajatele jms). Peamine rõhk on ühendada omakultuur ja
film ehk vaadelda / tutvustada omakultuuri filmi kaudu.

Projekti tegevused algasid augustis 2010 ja projekt lõpeb detsembris 2010.

*Projekti toetus kokku: Interreg (Euroopa rahad) ligi 2 miljonit krooni, Eesti omafinantseering:  Kultuurkapital (aastal 2010 – 45
000 krooni), Tiigrihüppe SA (aastal 2010 – 61 800 krooni) ja Hasartmängumaksude Nõukogu Haridusministeeriumi osa (2010 aasta
toetus – 61 8000 krooni).

 

*Eesti looduskaitse/ september 2010 – mai 2011

Veebruaris esitati filmiharidusliku projekti plaan koolidele Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK).

Projekt kinnitati augustis ja projekti tegevused algasid oktoobris.

Tegu on filmiharidusliku koolitusprojektiga „Eesti looduskaitse“, mis ühendab keskkonna teemad ja filmi. Koolidele suunatud
projekti raames viiakse läbi õues-õppe vormis õppepäevad – alguses tutvutakse loodusega ning siis analüüsitakse õpitut visuaalselt
ehk filme tehes.

*Projekti toetus kokku: KIK 270 000 krooni.
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*Filmitalgud / alates september 2010

Filmitalgud on terve 2011. aasta läbi kestev meelelahutuslikult hariv projekt, mille käigus aktiviseeritakse kogu ühiskond,
tegemaks Eesti teemadel üks ühine film. Nii tehakse koos Euroopa Kultuuripealinn Tallinnaga suur kingitus Eesti film 100
juubeliaastaks (2012), mis onametlikult Eesti Filmi Aasta. Filmiproffide juhendamisel ja eestvedamisel ning rahva kaasalöömisel
talgute vormis.

Ühtlasi viiakse projekti käigus läbi mitmed koolitused, tõstetakse meediakirjaoskuse tähtsust inimeste seas, valmistatakse ette
visuaalne meediaõpiks tegevuse jätakmiseks ka järgnevatel aastatel.

Projekti on plaanitud kaasalööma ligi 10 000 inimest üle riigi.

Tegevuskava 2010 – projekti ja tegevuste ettevalmistamine, meeskonna määramine ning toetuste taotlemine.

 

 

3. Põhikirjaline filmiarenduse tegevus -  filmikoolitused/näitamised

Nii suvel kui sügisel viidi läbi mitmed filmikoolitused ja kinoseansid (nt välikinona) erinevate ürituste raames, koolides ja
noortekeskustes,  Pimedate Ööde Filmifestivalil animatöötubadega jpm.

 

Tegevuse KOKKUVÕTE

Aasta 2010 oli väga raske aasta, seda eelkõige just aasta I pooles. Aasta II pool tõi endaga kaasa juba mitme projekti kinnitamise
fondide poolt ja seega tõi tegevust rohkem just aasta II poolde, seda nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Ellujäämine rasketel aegadel kinnitab Kinobussi jätkusuutlikust ja potentsiaali. Kinobuss teeb kindlasti ka edaspidi paljugi
entusiasmist, kuid ainult sellele toimimismehhanisme rajada ei tohi ega saa.

Kultuurkapital auhindas 2009 aastal Mikk Rand’i missioonipreemiaga, mida võib vaadelda ka kui hinnangut Kinobussile üldisemal
tasemel.

On selge, et Kinobussi tegevus on kultuuripõhine ning vajab kogukonna, riiklikku ja fondide rahalist tuge, et jätkuvalt pakkuda
Eestis ja maailmas Eesti kultuuri rikastamise võimalusi ja vahendeid – loomulikult filmi kaudu.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kinobuss MTÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt

mittetulundusühingu vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud
raamatupidamise

seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 24.05.2011 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute
andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise
aastaaruande

koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda
käesoleval

perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Kinobuss MTÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Varad   

Käibevara   

Raha 222 623 72 617

Nõuded ja ettemaksed 148 145 202 307

Varud 5 006 415

Kokku käibevara 375 774 275 339

Põhivara   

Materiaalne põhivara 344 831 238 309

Kokku põhivara 344 831 238 309

Kokku varad 720 605 513 648

   

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Laenukohustused 105 000 115 000

Võlad ja ettemaksed 189 361 248 591

Kokku lühiajalised kohustused 294 361 363 591

Kokku kohustused 294 361 363 591

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 150 057 447 469

Aruandeaasta tulem 276 187 -297 412

Kokku netovara 426 244 150 057

Kokku kohustused ja netovara 720 605 513 648
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009

Tulud   

Annetused ja toetused 1 236 113 752 560

Tulu ettevõtlusest 540 863 1 988 298

Muud tulud 55 480

Kokku tulud 1 777 031 2 741 338

   

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -542 762 -503 248

Mitmesugused tegevuskulud -237 476 -1 329 923

Tööjõukulud -587 009 -1 076 880

Põhivara kulum ja väärtuse langus -118 369 -112 913

Muud kulud -9 963 -4 128

Kokku kulud -1 495 579 -3 027 092

   

Kokku põhitegevuse tulem 281 452 -285 754

Finantstulud ja -kulud -5 265 -11 658

Aruandeaasta tulem 276 187 -297 412
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 281 452 -285 754

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 118 369 112 913

Kokku korrigeerimised 118 369 112 913

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -14 924 -25 776

Kokku rahavood põhitegevusest 384 897 -198 617

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -224 891 -31 265

Kokku rahavood investeerimistegevusest -224 891 -31 265

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud -10 000 100 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -10 000 100 000

Kokku rahavood 150 006 -129 882

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 72 617 202 499

Raha ja raha ekvivalentide muutus 150 006 -129 882

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 222 623 72 617
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 0 447 469 447 469

Aruandeaasta tulem  -297 412 -297 412

31.12.2009 0 150 057 150 057

  

Aruandeaasta tulem  276 187 276 187

31.12.2010  426 244 426 244
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on

IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid

ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on

muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.Raha ekvivalentideks peetakse lühiajalisi kõrge likviidsusega

investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk

(nt lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides, mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas

olevatesse instrumentidesse).  

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi

vastu hinnatakse eraldi, arvestades teada¬olevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani

ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”.

Nõuete puhul, mis ei ole isikupäraselt olulised ja mille kohta pole teavet nende väärtuse langemisest, kasutatakse ligikaudse hindamise

meetodit. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud rohkem kui 365 päeva, hinnatakse alla 50% ulatuses ning rohkem kui 730

päeva maksetähtaja ületanud nõuded hinnatakse alla 100% ulatuses.

Allahindluse summa kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kirjel või kirjel “Turustuskulu” (skeemi 2 korral).

Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja

kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja

Kõiki muid nõudeid (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

lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades

sisemise intressimäära meetodit. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. 

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest

veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kas kaalutud keskmise soetusmaksumuse, FIFO või individuaalse hindamise meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on väiksem – kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimisväärtus.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem allahinnatud varude

neto realiseerimisväärtus hilisematel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarade kasulik eluiga on rohkem kui aasta ja maksumus alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta, kuid mille 

soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse. 

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need
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komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm, lähtudes selle

kasulikust elueast. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

  

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval

võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega.

Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt

hinnata või vahe on ebaoluline, eeldatakse amortiseerimisel, et põhivara lõppväärtus on null.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende

soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu

lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud

soetusmaksumust arvestatakse sisemise intressimäära meetodil. 

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodil, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja

kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu eraldist ei moodustata enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

• olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale

• müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle

• tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta

• tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline

• tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Vara kasutada andmisest saadav tulu intresside, litsentsitasude ja dividendidena kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu

suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavatest teenustest kajastatakse, lähtudes osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval ja eeldusel,

et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulud ja kulud) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust

saadava tasu laekumine on tõenäoline. 

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samal perioodil teenuse osutamisega kaasnevate kuludega. 
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Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Sularaha kassas 33 586 36 290

Arvelduskontod 189 037 36 327

Kokku raha 222 623 72 617

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Nõuded ostjate vastu 117 490 199 878

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 30 655 2 429

Kokku Nõuded ja ettemaksed 148 145 202 307

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 1 929    

Käibemaks 28 694   30 934

Üksikisiku tulumaks  5 029  13 488

Sotsiaalmaks  8 630  22 154

Kohustuslik kogumispension  154   

Töötuskindlustusmaksed  1 816 296 3 536

Ettemaksukonto jääk 32  2 133  

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 30 655 15 629 2 429 70 112
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

Muud masinad

ja seadmed

31.12.2008  

Jääkmaksumus 96 581 223 376 319 957 319 957

  

Ostud ja parendused  31 265 31 265 31 265

Amortisatsioonikulu -16 333 -96 580 -112 913 -112 913

  

31.12.2009  

Jääkmaksumus 80 248 158 061 238 309 238 309

  

Ostud ja parendused 151 978 72 913 224 891 224 891

Amortisatsioonikulu -113 508 -4 861 -118 369 -118 369

  

31.12.2010  

Jääkmaksumus 118 718 226 113 344 831 344 831

Lisa 6 Laenukohustused
(kroonides)

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

laen 1 15 000 15 000   
laen 2 90 000 90 000   
Lühiajalised laenud kokku 105 000 105 000   
Laenukohustused kokku 105 000 105 000   
 

 31.12.2009 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

laen 1 15 000 15 000   
laen 2 100 000 100 000   
Lühiajalised laenud kokku 115 000 115 000   
Laenukohustused kokku 115 000 115 000   
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Võlad tarnijatele 101 267 150 080

Võlad töövõtjatele 54 417 5 260

Maksuvõlad 15 629 70 112

Muud võlad 13 268 21 359

Saadud ettemaksed 4 780 1 780

Kokku võlad ja ettemaksed 189 361 248 591

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod

 31.12.2010

Saadud

31.12.2010

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

igaaastane 1 236 113  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 236 113

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 1 236 113

 

 31.12.2009

Saadud

31.12.2009

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

igaaastane 752 560 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 752 560

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 752 560

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

 2010 2009

muu huvikoolitus 241 638 888 298

kino- ja videofilmide levitamine 299 225 1 100 000

Kokku tulu ettevõtlusest 540 863 1 988 298
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 2010 2009

Müügi eesmärgil ostetud kaubad  19 635

Energia 29 019 50 002

Kütus 29 019 50 002

Transpordikulud 14 152 66 731

Logistikakulud 12 388 82 959

Mitmesugused bürookulud 280 928 14 856

Lähetuskulud 79 266 91 834

Tööjõukulud 127 009 177 231

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
542 762 503 248

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 2010 2009

Üür ja rent 114 152 100 000

Energia 12 699 58 940

Kütus 12 699 58 940

Mitmesugused bürookulud 55 000 1 111 521

Muud 55 625 59 462

Kokku mitmesugused tegevuskulud 237 476 1 329 923

Lisa 12 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 436 759 804 459

Sotsiaalmaksud 82 396 272 420

Kokku tööjõukulud 519 155 1 076 879

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
127 009 177 231

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 8
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Lisa 13 Finantstulud ja -kulud
(kroonides)

 2010 2009

Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt 168 553

Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt 168 553

Intressikulud -5 433 -12 185

Muud intressikulud -5 433 -12 185

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest  -26

Kokku finantstulud ja -kulud -5 265 -11 658

Lisa 14 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 5 5

 

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing KINOBUSS (registrikood: 80171158) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MIKK RAND Juhatuse liige 21.06.2011

PEETER MARVET Juhatuse liige 22.06.2011

DANIEL MÜNTINEN Juhatuse liige 28.06.2011

MÄRTEN VAHER Juhatuse liige 29.06.2011

ERIK NORKROOS Juhatuse liige 04.07.2011



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu huvikoolitus 85529 Jah

Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine 59131 Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6729704

Telefon +372 6729704

Mobiiltelefon +372 5100048

E-posti aadress info@kinobuss.ee

Veebilehe aadress www.kinobuss.ee


