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Tegevusaruanne

Seltsi tegevuse 2013. aastal võib lugeda kordaläinuks ja mitmekesiseks. Aasta alguses tähistati seltsi 20. aastapäeva avalike üritustega (näitus,

ekskursioonid, loeng ja piduõhtu). Hooaeg algas tavapärasel ajal, laevad tõsteti vette mai keskel. Läbi viidi pea kõik seltsi kalendrisse kuuluvad

traditsioonilised üritused – vastlapäev, mitmed talgud paadikuuris ja väljasõidud hooaja jooksul. Korraldajate ja finantsvahendite puudusel ei

toimunud Puulaevade pidu. Viidi läbi suure merereisi „Paadimatk ümber Hiiumaa“ 14. etapp, marsruudil Orjaku – Heltermaa – Hiiumaa laiud.

Tavapäraselt osales seltsi jaht „Marie“ Muhu väina regatil, Kessu regatil ja Valge Daami regatil. Hooaeg lõppes oktoobri keskel.

Seltsi liikmed osalesid Hiiumaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi tegevuses ja olid aktiivsed koostöös Orjaku Külaseltsiga.

Seltsi tegevusega liitus üks uus liige. Seltsist lahkus kolm liiget. 2013. aastal ei olnud seltsi juures loodud töökohti ega makstud tasu juhatuse

liikmetele.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 298 381

Nõuded ja ettemaksed 2 404 724

Varud 424 424

Kokku käibevara 3 126 1 529

Põhivara   

Nõuded ja ettemaksed 432 432

Kokku põhivara 432 432

Kokku varad 3 558 1 961

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 1 707 27

Kokku lühiajalised kohustused 1 707 27

Kokku kohustused 1 707 27

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 934 2 394

Aruandeaasta tulem -83 -460

Kokku netovara 1 851 1 934

Kokku kohustused ja netovara 3 558 1 961
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 171 810

Annetused ja toetused 0 4 826

Muud tulud 1 268 208

Kokku tulud 2 439 5 844

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -246 -5 098

Mitmesugused tegevuskulud -183 -1 206

Muud kulud -2 093 0

Kokku kulud -2 522 -6 304

Põhitegevuse tulem -83 -460

Aruandeaasta tulem -83 -460
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -83 -460

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 731 673

Varude muutus 140 -426

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 871 -164

Kokku rahavood põhitegevusest -83 -377

Kokku rahavood -83 -377

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 381 758

Raha ja raha ekvivalentide muutus -83 -377

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 298 381
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 2 394 2 394

Aruandeaasta tulem -460 -460

31.12.2012 1 934 1 934

Aruandeaasta tulem -83 -83

31.12.2013 1 851 1 851
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hiiu Purjelaeva Selts MTÜ on kantud Äriregistrisse 29.01.1998. a.. 2013. majandusaasta oli Hiiu Purjelaeva Selts MTÜle

kuueteistkümnes tegevusaasta.

Hiiu Purjelaeva Selts MTÜ

reg nr 80027444

Allika 40

92412 Kärdla

Põhitegevusala: Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid (EMTAK

94995)

Kontaktisik: Liina Härm

Telefon: (+372) 518 7580

E-kiri: liina@hps.ee

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Üldpõhimõtted 

Hiiu Purjelaeva Selts MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning Eesti heast 

raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab Eesti hea raamatupidamistava, on valitud raamatupidamise 

seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt on tuginetud Eesti hea 

raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides. 

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed 

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. 

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. 

Põhivara 

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. 

Kulumit arvutatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast. 

Kohustused 

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, 

ülejäänud lühiajaliste kohustustena. 

Tulud ja kulud 

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. 

— * — 

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast põhiaruandest (bilansist, tulude ja kulude aruandest, rahavoogude aruandest ja 

netovara muutuste aruandest) ja lisadest. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus. 

Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemi mida on korrigeeritud RTJ14 nõuetest 

lähtudes. Lähtudes olulisuse printsiibist, on ebaolulisi bilansikirjeid avaldatud summeeritult. 

Varad ja kohustused on klassifitseeritud bilansis lühi- ja pikaajalisteks varadeks ja kohustusteks. Lühiajalisi varasid nimetatakse käibevaraks 

ning pikaajalisi varasid nimetatakse põhivaraks.Käibevarana kajastatakse järgnevaid varasid: 

(a)    raha ja raha ekvivalente, välja arvatud juhul, kui neid ei ole võimalik kasutada vähemalt 12 kuu jooksul alates bilansipäevast; 

(b)   varasid, mis eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus (isegi juhul, kui see on pikem kui 12 kuud; näit. varud ja 

nõuded ostjate vastu); 

(c)    varasid, mida hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil (näit. kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinvesteeringud); ja 

(d)   varasid, mida tõenäoliselt suudetakse realiseerida lähema 12 kuu jooksul bilansipäevast (näit. finantsinvesteeringud, mida plaanitakse 

ja tõenäoliselt suudetakse müüa 12 kuu jooksul). 

Kõiki ülejäänud varasid kajastatakse põhivarana. 

Lühiajaliste kohustustena kajastatakse järgnevaid kohustusi: 

(a)    Kohustusi, mis eeldatavasti arveldatakse ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul (näit. võlad tarnijatele); 

(b)   kohustusi, mida hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil 

(c)    kohustusi, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast (näit. lühiajalised laenud). 

Kõiki muid kohustusi kajastatakse pikaajaliste kohustustena. 

Varasid ja kohustusi ei saldeerita omavahel bilansis, välja arvatud juhul, kui ettevõttel on juriidiline õigus vara ja kohustuse tasaarveldamiseks



9

Hiiu Purjelaeva Selts 2013. a. majandusaasta aruanne

ning on tõenäoline, et ta seda õigust kasutab. 

Ettevõte on raamatupidamise aastaaruandes kasutanud RTJ14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. 

Tulusid ja kulusid ei ole saldeeritud omavahel t tulude ja kulude aruandes, välja arvatud mittepõhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis 

on tekkinud ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust ja mis ei ole eraldivõetuna olulised: 

(a)    Kasumeid/kahjumeid põhivara müügist kajastatakse netosummana (põhivara müügist saadud tulu miinus müüdud vara 

bilansiline maksumus); 

(b)   Rentniku rendikulu saldeeritakse kasumiaruandes sama pinna allrendist saadud rendituluga (eeldusel, et rentimine ei ole 

ettevõtte põhitegevus); 

(c)    Kasumeid/kahjumeid valuutakursimuutustest kajastatakse kasumiaruandes netosummana; 

(d)   Kohtuprotsessi tagajärjel tekkinud kulud saldeeritakse kasumiaruandes sama protsessi tulemusel tekkinud tuludega (näit. 

Kompensatsioon kolmandalt osapoolelt); 

(e)    Kasumeid/kahjumeid kapitalisosaluse meetodi rakendamisest kajastatakse kasumiaruandes netosummana; 

(f)    Kasumeid/kahjumeid finantsinvesteeringute müügist ja ümberhindlusest kajastatakse kasumiaruandes netosummana. 

Rahavoogude aruandes on kajastatud aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, 

investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. 

Raha ekvivalentideks loetakse lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida 

teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused 

rahaturufondides). 

Rahavood põhitegevusest 

Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. 

Kaudmeetodi rakendamisel on korrigeeritud aruandeperioodi põhitegevuse tulemit: 

(a)    mitterahaliste majandustehingute mõjuga (näiteks amortisatsioon; eraldise moodustamine); 

(b)   põhitegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega; ja 

(c)    investeerimis- või finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega (näiteks kasum põhivara või finantsinvesteeringute müügist). 

Rahavood investeerimistegevusest 

Investeerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil. Brutosummadena on esitatud kõik põhilised 

investeerimistegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad (ostmisel tehtud väljamaksed on näidatud eraldi müügil laekunud 

summadest), sealhulgas: 

(a)    materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük; 

(b)   kinnisvarainvesteeringute ost ja müük; 

(c)    tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük; 

(d)   muude finantsinvesteeringute ost ja müük; 

(e)    teistele osapooltele antud laenud; 

(f)    antud laenude laekumised; 

(g)    kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük; 

(h)   saadud intressid ja dividendid. 

Rahavood finantseerimistegevusest 

Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil. Brutosummadena on esitatud kõik 

põhilised finantseerimistegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad (mõlemad eraldi), sealhulgas : 

(a)    laenude saamine; 

(b)   saadud laenude tagasimaksmine; 

(c)    kapitalirendi maksed; 

(d)   aktsiate emiteerimine; 

(e)    omaaktsiate ostmine ja müük; 

(f)    dividendide maksmine. 

Netovara muutuste aruandes on kajastatud aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides raamatupidamiskohustuslase netovara kirjetes. 

 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtete 

osaks olevatest alusprintsiipidest: 

majandusüksuse printsiip — vara, kohustusi ja majandustehinguid on arvestatud lahus omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste 

isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest; 

jätkuvuse printsiip — raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud eeldusest, et Hiiu Purjelaeva Selts MTÜ on jätkuvalt tegutsev ning 

ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust; 

arusaadavuse printsiip — raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon on esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt 

mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised; 

olulisuse printsiip — raamatupidamise aruandes on kajastatud kogu oluline informatsioon, mis mõjutab Hiiu Purjelaeva Selts 

MTÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada 

aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte on arvestatud ja aruandes kajastatud lihtsustatud viisil; 

järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip — raamatupidamise aruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud 

arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme; 

tulude ja kulude vastavuse printsiip — aruandeperioodi tuludest on maha arvatud nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, 

millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, on kajastatud kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud; 

objektiivsuse printsiip — raamatupidamise aruandes esitatud informatsioon on olema neutraalne ja usaldusväärne; 

konservatiivsuse printsiip — raamatupidamise aruanne on koostatud ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või



10

Hiiu Purjelaeva Selts 2013. a. majandusaasta aruanne

kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes kasutatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude

sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine; 

avalikustamise printsiip — raamatupidamise aruandes on esitatud kogu informatsioon, mis võimaldab saada Hiiu Purjelaeva Selts MTÜ

finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate; 

sisu ülimuslikkuse printsiip — majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes on lähtutud nende sisust ka

siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga. 

Finantsvarad

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse

eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt

kaasnevaid tehingukulutusi, välja arvatud kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarad ja kohustused ning tuletisinstrumendid (mida

kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande), mille puhul tehingukulutusi ei liideta (ega arvata maha)

algse soetusmaksumuse arvestamisel.

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke on järjepidevalt kajastatud tehingupäeval.

Finantsvarade kajastamine

Kõiki finantsvarasid kajastatakse bilansis õiglases väärtuses (väärtuse muutust kajastatakse kas kasumiaruandes või omakapitalis

finantsvarade ümberhindluse reservis), välja arvatud alljärgnevad finantsvarad:

(a)                Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõte ei ole soetanud edasimüügiks — on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses;

(b)               Lunastustähtajani hoitavad finantsinvesteeringud (näit. võlakirjad) — korrigeeritud soetusmaksumuses;

(c)                Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata ja

selliste varadega seotud tuletisinstrumendid — on kajastatud soetusmaksumuses.

Finantskohustuste kajastamine

Kõiki finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses , välja arvatud alljärgnevad erandid, mida kajastatakse õiglases

väärtuses:

(a)                Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused; ja

(b)               Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid (välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on seotud investeeringutega aktsiatesse ja

teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata).

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte:

(a)                on kaotanud õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele; või

(b)               on antud kolmandale osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja

hüvedest.

Finantskohustuste kajastamine

Kõiki finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses , välja arvatud alljärgnevad erandid, mida kajastatakse

õiglases väärtuses:

(a)                Edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused; ja

(b)               Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid (välja arvatud tuletisinstrumendid, mis on seotud investeeringutega aktsiatesse

ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata).

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte:

(a)                on kaotanud õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele; või

(b)               on antud kolmandale osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest

ja hüvedest.

Materiaalne põhivara, mis vastab vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb:

(a)                 ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud);

(b)                 soetamisega otseselt seotud kulutustest; ja

(c)                 vara tulevase demonteerimisega ja asukoha taastamisega (näit. maa rekultiveerimine) seotud hinnanguliste kulutuste

nüüdisväärtusest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem

tema bilansilisest jääkmaksumusest. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber

müügiootel põhivaraks ning kajastatakse bilansis käibevarana. Müügiootel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses

või õiglases väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Raha

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed 

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi
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järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi

järgi.

Finantsinvesteeringud

Varad ja kohustused on klassifitseeritud bilansis lühi- ja pikaajalisteks varadeks ja kohustusteks. Lühiajalisi varasid nimetatakse käibevaraks

ning pikaajalisi varasid nimetatakse põhivaraks.Käibevarana kajastatakse järgnevaid varasid:

(a)    raha ja raha ekvivalente, välja arvatud juhul, kui neid ei ole võimalik kasutada vähemalt 12 kuu jooksul alates bilansipäevast;

(b)   varasid, mis eeldatavasti realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus (isegi juhul, kui see on pikem kui 12 kuud; näit. varud ja

nõuded ostjate vastu);

(c)    varasid, mida hoitakse eelkõige kauplemiseesmärgil (näit. kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinvesteeringud); ja

(d)   varasid, mida tõenäoliselt suudetakse realiseerida lähema 12 kuu jooksul bilansipäevast (näit. finantsinvesteeringud, mida plaanitakse

ja tõenäoliselt suudetakse müüa 12 kuu jooksul).

Kõiki ülejäänud varasid kajastatakse põhivarana.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem

tema bilansilisest jääkmaksumusest. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber

müügiootel põhivaraks ning kajastatakse bilansis käibevarana. Müügiootel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses

või õiglases väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Tulud

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Kulud

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Pank 229 0

Kassa 69 0

Kokku raha 298 381

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 171 810

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 171 810
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 4 795

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 0 31

Kokku annetused ja toetused 0 4 826

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012

Nõuded

Asutajad ja liikmed 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2014

Hiiu Purjelaeva Selts (registrikood: 80027444) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KASPAR KRUUSE Juhatuse liige 04.06.2014

RAIN VILLMÄE Juhatuse liige 04.06.2014

MAREK RÄTSEP Juhatuse liige 16.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid,

rahvusvahelist austust ja sõprust

edendavadühendused

94994 Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5187580

E-posti aadress hps@hps.ee


