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Tegevusaruanne

MTÜ Lätte Köögi põhitegevus on Keila Waldorfkooli Läte õpilaste ning personali toitlustamine. Majandusaasta kestab 01.septembrist kuni

31.augustini lähutuvalt kooli õppeaastast. 

Aruandeaasta tulud ettevõtlusest moodustasid 55 387 eurot (eelmisel perioodil: 59 928 eurot), mitmesugused tegevuskulud olid 25 064 eurot,

millest materjalid toitlustusele olid 14 352 eurot.

Tegevustulem on positiivne 323 euroga. Tulude vähenemine tulenes 2020.a. alguses maalima vallutanud Covid-19 viirusega kaasnenud

eriolukorrast ning õpilaste distantsõppele saatmisest. 

Töötajaid on kaks, tööjõukulu moodustas 33 562 eurot (eelmisel perioodil:  34 327 eurot). Töötukassalt saadi toetust töötasude maksmiseks

4215 eurot.

2021.a. sügisel jätkatakse koolilõuna pakkumist Waldorfkoolile Läte. Lisandunud on ka aruande koostamise perioodil uus lepinguline klient Keila

Teraapiakeskus OÜ. Lisaks on plaanis korraldada toitlustusega seotud seltsiõhtuid koostöös kooliga. 

Margus Pikani,

juhatuse esimees
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.08.2021 31.08.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 196 1 646  

Nõuded ja ettemaksed 150 0  

Kokku käibevarad 1 346 1 646  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 6 032 7 549 2

Kokku põhivarad 6 032 7 549  

Kokku varad 7 378 9 195  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 3 036 3

Võlad ja ettemaksed 5 146 4 250 4

Kokku lühiajalised kohustised 5 146 7 286  

Kokku kohustised 5 146 7 286  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 909 3 626  

Aruandeaasta tulem 323 -1 717  

Kokku netovara 2 232 1 909  

Kokku kohustised ja netovara 7 378 9 195  



5

Mittetulundusühing Lätte Köök 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.09.2020 -

31.08.2021

01.09.2019 -

31.08.2020

Lisa nr

Tulud    

Tulu ettevõtlusest 55 387 59 928  

Muud tulud 5 184 0  

Kokku tulud 60 571 59 928  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -25 064 -25 341  

Tööjõukulud -33 562 -34 327 6

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 517 -1 502  

Muud kulud 0 -16  

Kokku kulud -60 143 -61 186  

Põhitegevuse tulem 428 -1 258  

Intressikulud -105 -459  

Aruandeaasta tulem 323 -1 717  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.09.2020 -

31.08.2021

01.09.2019 -

31.08.2020

Rahavood põhitegevusest   

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 67 665 71 914

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -23 777 -25 353

Väljamaksed töötajatele -25 373 -23 813

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
4 215 0

Muud rahavood põhitegevusest -20 523 -21 418

Kokku rahavood põhitegevusest 2 207 1 330

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed -2 621 -4 420

Makstud intressid -36 -206

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 657 -4 626

Kokku rahavood -450 -3 296

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 646 4 942

Raha ja raha ekvivalentide muutus -450 -3 296

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 196 1 646
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.08.2019 3 625 3 625

Aruandeaasta tulem -1 717 -1 717

Muud muutused

netovaras
1 1

31.08.2020 1 909 1 909

Aruandeaasta tulem 323 323

31.08.2021 2 232 2 232
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lätte Köök MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise

seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tulemiaruanne on koostatud

Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)

pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse tegevuskuludes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Varem alla

hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel

on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi

amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda

finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse

laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Lätte Köök MTÜ kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda

eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle,

kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju

kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara

amortiseerimine;

amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara

objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti

soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Kui materiaalse

põhivara objektil vahetatakse vaälja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel,

et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei

ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad 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. 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. 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.
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Annetused ja toetused

Toetusi sihtfinantseeringuteks kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest.

Sihtfinantseerimise teel saadud toetust kajastatakse kogusummas (st soetusmaksumuses, tasuta saadud vara puhul tema õiglane

väärtus)tuluna hetkel, mil tingimused on täidetud (sarnaselt tegevuskulude sihtfinantseerimisele).

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustustena

Tulud

Tulude arvestusel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude aruandes skeemi kirjete nimetusi

täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud

arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on kulude aruandes skeemi kirjete

nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, asutajaliikmed ning nendega seotud ettevõtted.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Muud masinad

ja seadmed

31.08.2019  

Soetusmaksumus 10 270 4 510 14 780

Akumuleeritud kulum -6 133 -482 -6 615

Jääkmaksumus 4 137 4 028 8 165

  

Ostud ja parendused 886 886

Muud ostud ja parendused 886 886

Amortisatsioonikulu -1 502 -1 502

  

31.08.2020  

Soetusmaksumus 11 156 4 510 15 666

Akumuleeritud kulum -7 635 -482 -8 117

Jääkmaksumus 3 521 4 028 7 549

  

Amortisatsioonikulu -1 035 -482 -1 517

  

31.08.2021  

Soetusmaksumus 11 156 4 510 15 666

Akumuleeritud kulum -8 670 -964 -9 634

Jääkmaksumus 2 486 3 546 6 032
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Lisa 3 Laenukohustised
(eurodes)

 

 31.08.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lõpptähtaeg

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud  

SwedbankL16-028395-JI 2 593 2 593 20.03.2021

L1457830 Telia Eesti AS 443 443 20.07.2021

Pikaajalised laenud

kokku
3 036 3 036  

Laenukohustised kokku 3 036 3 036  

Laenu ning kapitalirendi tähtajad olid enne aruandeaasta lõppu, seega seisuga 31.08.2021 laenukohustised puudusid.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.08.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 480 480

Võlad töövõtjatele 1 006 1 006

Maksuvõlad 1 345 1 345

Muud võlad 1 315 1 315

Muud viitvõlad 1 315 1 315

Saadud ettemaksed 1 000 1 000

Tulevaste perioodide tulud 1 000 1 000

Kokku võlad ja ettemaksed 5 146 5 146

 

 31.08.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 400 400

Võlad töövõtjatele 1 077 1 077

Maksuvõlad 1 529 1 529

Muud võlad 1 244 1 244

Muud viitvõlad 1 244 1 244

Kokku võlad ja ettemaksed 4 250 4 250

 

 

2021 

Maksuvõlad: 

2021 a augusti käibemaks, mis deklareeritakse septembris 2021 summas 126.- 

2021 a augustis väljamakstud töötasudelt deklareeritud maksud ja maksed, mis kuuluvad tasumisele septembris 2021 summas 577.- 

lisaks kajastatud augusti töötasudelt arvutatud maksud ja maksed, mis kuuluvad deklareerimisele oktoobris 2021 summas 692.- 

Seisuga 31.08.2021 on maksuameti ettemaksukontol 50.- 

 

Muud viitvõlad: 

arvestatud puhkusetasude reservi, mis aruandeperioodi lõpuks on kogunenud. Puhkusepäevade aegumist arvestatakse seaduse 

järgselt kalendriaasta kaupa.
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Tulevaste perioodide tuludes on kajastatud lepingulise kliendi ettemakse, mis realiseerub septembris 2021 

 

 

 

2020 

Maksuvõlad: 

2020 a augusti käibemaks, mis deklareeritakse septembris 2020 summas 24.- 

2020 a augustis väljamakstud töötasudelt deklareeritud maksud ja maksed, mis kuuluvad tasumisele septembris 2020 summas 751.- 

lisaks kajastatud augusti töötasudelt arvutatud maksud ja maksed, mis kuuluvad deklareerimisele oktoobris 2020 summas 754.- 

 

 

Muud viitvõlad: 

arvestatud puhkusetasude reservi, mis aruandeperioodi lõpuks on kogunenud. Puhkusepäevade aegumist arvestatakse seaduse

järgselt kalendriaasta kaupa. 

 

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tööhõiveprogrammi §

191 lg 5 kohaselt

käsitletud hüvitis

4 215 4 215

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

4 215 4 215

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

4 215 4 215

Covid-19-st tingitud eriolukorra leevendamiseks kehtestas vabariigi valitsus uue tööturuteenusena töötasu hüvitise.

Töötukassa makstavat hüvitist, st nii brutotasu kui ka töötukassa poolt kinni makstavaid tööandja makse, kajastada tegevuse

sihtfinantseerimisena nagu seda on käsitletud RTJ 12-s „Sihtfinantseerimine“.

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.09.2020 -

31.08.2021

01.09.2019 -

31.08.2020

Palgakulu 25 163 25 566

Sotsiaalmaksud 8 399 8 761

Kokku tööjõukulud 33 562 34 327

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.08.2021 31.08.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 01.09.2020 - 31.08.2021 01.09.2019 - 31.08.2020

Kaupade ja teenuste

müügid

Kaupade ja teenuste

müügid

Asutajad ja liikmed 55 387 59 520

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.09.2020 -

31.08.2021

01.09.2019 -

31.08.2020

Arvestatud tasu 16 265 17 011

Üks juhatuse liige töötab kokana ning saab tasu töölepingu alusel (mis on näidatud tabelis).



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2022

Mittetulundusühing Lätte Köök (registrikood: 80395320) 01.09.2020 - 31.08.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MERLE VACKER Juhatuse liige 27.02.2022

MARGUS PIKANI Juhatuse liige 27.02.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu toitlustamine 56291 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress kook@late.ee


