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Tegevusaruanne
MTÜ Kinobuss 2011. aasta projektid ja üldtegevus

Innovatiivne filmi-haridus-projekt “Filmitalgud”
2011. aasta mahukamaiks ettevõtmiseks sai Kinobussil filmitegemise ja õppe-projekt Filmitalgud. Tegu oli läbi terve aasta kestnud haridusliku ja
sotsiaalse kaasamise projektiga, mille eesmärgiks oli aktiviseerida kogu ühiskond, et teha koos üks ühine film. Eelkõige Eesti Film 100
juubelikingituseks, aastaks 2012, kuid samuti üldise filmiteadlikkuse tõstmise eesmärgiga. Filmikeel on üle rahvuspiire leviv 21.sajandi keel,
seda peab omama kui kriitilist oskusteavet. Projekti käigus said soovijad üle terve Eesti filmiprofesionaalide juhendamisel filmi tegemisele ise
käed külge panna. Ettevalmistava perioodi vältel viidi kõigis Eesti maakondades läbi 50 avalikku filmikoolitust. Ettevalmistava aja jooksul osales
reaalselt ja netikeskkonna filmitalgud.ee kaudu u. 5000 inimest (registreeritud kasutajaid arvestades). Filmimise protsess leidis samuti aset üle
terve Eesti, igas maakonnas, arvestuslikult osales 1500 inimest. Film esilinastus 11.11.2011 111-nes kinopunktis üle terve Eesti, teleesilinastus
Kanal2 programmis 31.12.2011 sai vaatajaid 8,4% ja pidevaid unikaalseid jälgijaid filmitalgud.ee IP aadressi arvestuses oli ca 100000 inimest.
Tegemist on maailmas ainulaadse kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse projektiga, mille eesmärk aktiviseerida ühiskond üle terve maa ja koos
protsess läbida ning saavutada reaalne tulem ühise arvestatava filmi näol sai täidetud raskustega, kuid kaheldamatult suurepäraselt.

Rahvusvaheline koostööprojekt “Young Baltic Narratives” (Yo!BaNa)
Projekt „Yo!BaNa” on Rootsi-Soome-Eesti koostööprojekt aastatel 2010–2012. Selle eesmärgiks on viia filmikultuur ja meediaharidus sügavuti
Läänemere-äärsetesse koolidesse ning rannikupiirkondade elanikeni laiemalt. Projekti Eesti-poolseks koordinaatoriks on MTÜ Kinobuss. Projekti
eesmärkideks on:
•

Toetada laste ja noorte eneseväljendusvõimalusi filmitegemise vallas ning pakkuda neile võimalusi tegeleda filmikunstiga koolis ja vabal ajal

•

Tõsta filmikultuuri alast pädevust laste ja noortega igapäevaselt töötavate inimeste seas, eriti üldhariduskoolide õpetajate, huvijuhtide ja
kultuuritöötajate seas

•

Luua rahvusvahelise koostöö kaudu laiem suhtlus- ja koostöövõrgustik, mille kaudu inspireeritakse ja julgustatakse noori ja noortega
töötavaid inimesi katsetama filmikunsti vallas

•

Tõsta ühtekuuluvustunnet Läänemere piirkonnas ning viia erinevate piirkondade noored filmikunsti kaudu omavahel kokku, luues nii
muuhulgas võimalusi koostööfilmide valmimiseks tulevikus

•

Töötada välja sobivad formaadid noorte filmindusalase tegevuse soodustamiseks ja väljundid noorte filmiloomingule

2011. aastal viidi läbi järgmised tegevused:
Rahvusvaheline filmialane seminar õpetajatele Lääne-Turu saarestikus, kus osales 5 Eesti õpetajat; kohalik filmilaager Eestis, kus osales 17
õpetajat-õpilast Eestist ja neli filmijuhendajat Soomest, Rootsist ja Eestist; rahvusvaheline filmilaager Gotlandil, kus osales Eestist 12 last ja 3
õpetajat; 18 päevast filmitöötuba osalevates koolides, milles osales kokku 540 õpilast ja 30 õpetajat. Projekti tulemusena valmis osalevatel
noortel 2011. aastal 50 uut filmi, mis on avalikult kättesaadavad projekti koduleheküljel www.yobana.eu.
Rahvusvaheline koostööprojekt Animated Learning
Projekt on töös 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 põhieesmärk on läbi juhtumi-uuringute töötada välja
käitumismudelid õpetajatele kasutamaks õppeprotsessis filmi, eelkõige animatsiooni. Projekti partnerid: Taani, Suurbritannia ja Eesti, kestvus
jaanuar 2010 – detsember 2012
Projekt Koolifilm 2011
Festival Koolifilm on üleriigiline filmikonkurss, mis annab väljundi Eesti koolinoorte ja nende õpetajate filmiloomingule ning tunnustab nii noori kui
koole, kus nad õpivad. Festivalile saadeti aastal 2011 kokku 90 filmi.
Stuudiokursused
2010. aastal avati Kodanikuühiskonna SK toel Kinobussi stuudio anima- ja filmikursuste läbiviimiseks statsionaarsel pinnal. Kinobussi stuudios
pakuti aastal 2011 animatsioonikursusi lastele ja filmikursusi noortele. Kokku toimus stuudios 24 jätkusuutliku töötuba.
Rändkino ja kinolevi
Aastal 2011 näitas Kinobuss oma kinopunktides ning teistes kinodes üle terve Eesti järgmiseid uusi Eesti filme: Kuku: Mina jään ellu,
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Surnuaiavahi tütar, Kormoranid, Uus Maailm, Tallinna Kilud, Täitsa Lõpp.
Nende filmide vaatajate arv oli kokku 8634
Lisaks näidati vanemaid Eesti ja välismaa filme – Draakonikütid, Rebane ja laps, Võluhõbe, Lumekuninganna, Pettson ja Findus, Püha Tõnu
Kiusamine, Muumitroll ja punane komeet, Üks mu sõber, Politseiauto Pelle, September, Pulkson, Phobos, Aeg on siin, Väike Nõid Lilli, Polli
päevikud, Savoy ball, Üheksavägised, Siin me oleme, Külmaamps, Laulev revolutsioon, Semu, Pulkson seob sõlme, Mina olin siin, Levist väljas.
Nende filmide vaatajate arv oli kokku 2467.
Kinobussi tegevusel oli ja on oluline roll kinokultuuri jätkusuutlikkuse tagamisel Eesti väikelinnades ja maapiirkondades. Tänaseks on Kinobussil
üle terve Eesti 140 kinopunkti, kus on aastate vältel tegeletud kinokultuuri jätkusuutlikkusega. Veidi üle poolte neist punktidest, kellega koostööd
tehakse, on Kinobussi nõu ja jõuga tänaseks suutnud endale muretseda oma kinonäitamistehnika. Ülejäänud punktidesse sõidab aga Kinobuss
jätkuvalt oma tehnika ja tehnikuga kohale.
Filmiharidus
Kinobuss jätkas aastal 2011 filmikoolituste pakkumist noortele ja vanadele üle terve Eesti ka konkreetsete projektide väliselt. Kinobussi eripäraks
on see, et koolitused viiakse inimestele n-ö koju kätte, tagades nii filmihariduse kättesaadavuse kohtades, kus sellest kõige rohkem vajaka ehk
siis Eesti maapiirkondades. Filmihariduse levitamine toimub teenusena – Kinobussile esitatakse tellimus (koolid, kohalikud omavalitsused,
firmad jne) koolituse-filmitegemise läbiviimiseks, Kinobuss sõidab filmiprofessionaalidega kohale ja teeb vastava teoreetilise-praktilise
filmikoolituse.
Osalemine Eesti kultuuri festivalil Pariisis „Estonie tonique”
Filmikoolitusi pakkus Kinobuss 2011.aastal ka välismaal – oktoobris osales Kinobuss Pariisis Eesti kultuuri festivalil „Estonie tonique”, kus
näidati Eesti joonis- ja nukufilme ning viidi läbi animatsioonitöötubasid erinevates Pariisi koolides ning avatud filmitubasid linna keskuses.
Enne Pariisi jõudmist toimus üks filmitöötuba ka Belgias, Antwerpenis.

KOKKUVÕTE
Kinobuss on jätkuvalt rääkinud filmi ja kinokultuuri jätkusuutlikkuse eest, hõlmates filmihariduse leviku, sotsiaalse aktiivsuse ja
kodanikuteadlikkuse tõusu, pöörates eritähelepanu regionaalarengule: filmikeele arengule maapiirkondades ja väikelinnades.
Rahvusvahelised projektid on andnud Eesti koolinoortele ja õpetajatele võimaluse osaleda rahvusvahelises filmialases koostöös ja eeldatavasti
laiendanud silmaringi.
Lisaks filmikultuuri arendamisega kohalikul tasandil on Kinobuss tegelenud ka Eesti filmi tutvustamisega välismaal.
Kinobussi põhilised tegevussuunad on jäänud samaks – filmi- ja kinokultuuri jätkusuutlikkuse tagamine üle terve Eesti filmihariduse ja filmilevi
kaudu, kuid Kinobussi ettevõtmised on muutunud mastaapsemaks.
2011. aasta oli tänu kahele suurprojektile (Filmitalgud ja YoBaNa) üle aegade eriti intensiivne.
Kinobuss on stabiliseerinud oma tegevusalad, ta on tõestanud oma jätkusuutlikust ja siiski pidevalt arenev filmilevi+haridusega ning
kinopoliitikaga tegelev organisatsioon
Mõningad finantsnäitajad
Seoses suure omaosalusega projektides ning ettemaksetega on 2011.a näitajad negatiivsed
müügitulukus %
-34.03
varade puhastulukus %
-76,59
tegevustulukus (profit margin) % -34,03
Juhatuse liikmetele 2011.a tasu ei makstud, Kinobussi tööjõukulud koos maksudega olid 139 357
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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
31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 22.05.2012 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 2011a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust
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Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Raha

3 635

14 228

Nõuded ja ettemaksed

7 396

9 468

Varud

1 443

320

12 474

24 016

Materiaalne põhivara

20 062

22 039

Kokku põhivara

20 062

22 039

32 536

46 055

9 961

6 711

Võlad ja ettemaksed

20 032

12 102

Kokku lühiajalised kohustused

29 993

18 813

29 993

18 813

27 242

9 590

-24 699

17 652

2 543

27 242

32 536

46 055

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

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

2011

2010

208 706

79 002

72 574

34 568

0

3

281 280

113 573

-117 962

-34 689

-41 019

-15 177

-139 357

-37 517

-11 479

-7 565

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-899

-637

-310 716

-95 585

Põhitegevuse tulem

-29 436

17 988

Finantstulud ja -kulud

4 737

-336

Aruandeaasta tulem

-24 699

17 652

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

-29 436

17 988

Põhivara kulum ja väärtuse langus

11 479

7 565

Kokku korrigeerimised

11 479

7 565

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

13 617

-954

Kokku rahavood põhitegevusest

-4 340

24 599

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-9 503

-14 373

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-9 503

-14 373

Saadud laenud

3 250

-639

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

3 250

-639

-10 593

9 587

14 228

4 641

-10 593

9 587

3 635

14 228

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009

9 590

9 590

Aruandeaasta tulem

17 652

17 652

31.12.2010

27 242

27 242

-24 699

-24 699

2 543

2 543

Aruandeaasta tulem
31.12.2011
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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 eurodes. 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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on
raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes
valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on
Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka
varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
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
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Põhivarade kasulik eluiga on rohkem kui aasta ja maksumus alates 320 eurot. Varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla 320 euro, 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
komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm, lähtudes selle
kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

arvutustehnika

3 aastat

muud põhivahendid

5 aastat

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
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

3 488

2 146

3 488

2 146

147

12 082

147

12 082

3 635

14 228

31.12.2011

31.12.2010

5 977

7 509

5 977

7 509

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

1 419

1 959

Kokku nõuded ja ettemaksed

7 396

9 468

Sularaha kassas
kassa
Arvelduskontod
pangad
Kokku raha

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011
Ettemaks
Ettevõtte tulumaks
Käibemaks

Maksuvõlg

Maksuvõlg

123

1 296

1 834

Sotsiaalmaks
Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Ettemaks

123

Üksikisiku tulumaks

Ettemaksukonto jääk

31.12.2010

864

321

1 780

552

42

10

239

116

0
1 419

2
2 925

1 959

999
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2009
Soetusmaksumus

5 129

10 102

15 231

15 231

Jääkmaksumus

5 129

10 102

15 231

15 231

Ostud ja parendused

9 713

4 660

14 373

14 373

-7 254

-311

-7 565

-7 565

Jääkmaksumus

7 588

14 451

22 039

22 039

Ostud ja parendused

9 502

9 502

9 502

Amortisatsioonikulu

31.12.2010

Amortisatsioonikulu

-11 328

-151

-11 479

-11 479

5 762

14 300

20 062

20 062

31.12.2011

Jääkmaksumus
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Lisa 6 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
laen 1

7 361

7 361

laen 2

2 600

2 600

Lühiajalised laenud kokku

9 961

9 961

Laenukohustused kokku

9 961

9 961

31.12.2010

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
laen 1

959

959

laen 2

5 752

5 752

Lühiajalised laenud kokku

6 711

6 711

Laenukohustused kokku

6 711

6 711

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

4 308

6 472

10 708

3 478

Maksuvõlad

2 925

999

Muud võlad

1 627

848

1 627

848

464

306

20 032

12 103

2011

2010

muu huvikoolitus

32 424

15 444

kino- ja videofilmide levitamine

40 150

19 124

Kokku tulu ettevõtlusest

72 574

34 568

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

109 569

27 914

29 788

9 603

139 357

37 517

6

5

2011

2010

6

11

6

11

-211

-347

-211

-347

muu fin tulu-kulu

4 942

0

Kokku finantstulud ja -kulud

4 737

-336

31.12.2011

31.12.2010

5

5

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Intressitulud
Intressitulu hoiustelt
Intressikulud
Muud intressikulud

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Raamatupidamise seaduse Lisa 3 lg 8 tulenevalt tuleb avalikustada tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised
soodustused. Juhul kui raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi,
tuleb vastav number sisestada vormi ning lisainformatsiooni sisestusvälja lisada selgitus, et raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja
kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi
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Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing KINOBUSS (registrikood: 80171158) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MIKK RAND

Juhatuse liige

14.06.2012

PEETER MARVET

Juhatuse liige

15.06.2012

DANIEL MÜNTINEN

Juhatuse liige

15.06.2012

ERIK NORKROOS

Juhatuse liige

21.06.2012

MÄRTEN VAHER

Juhatuse liige

28.06.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu huvikoolitus

85529

Jah

Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine

59131

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6729704

Mobiiltelefon

+372 5100048

E-posti aadress

info@kinobuss.ee

Veebilehe aadress

www.kinobuss.ee

