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Tegevusaruanne
1. Igapäevased arendavad tegevused ja noortesündmused keskuses (sündmused ja saavutused):
1.mänguturniir KULDVILLAK (13.01, 26.09), mis on Halley ja G4S Noorteklubiga koostöös ühisüritus. Kõik noored saavad osaleda ja võistelda.
2. Õpilasesinduste pitsaõhtud (21.01,28.01, 25.02, 18.03, 29.04, 16.09, 14.10) on ürituste sari, kuhu on kutsutud nii Tartu linna kui ka maakonna
õpilasesinduste liikmed. Igal üritusel tutvutakse omavahel, süüakse pitsat ja koolitaja räägib noorte jaoks olulisel teemal (temaatikad noorte poolt
valitud).
3. ESF allhanke raames tööelu ja erialasid tutvustavad üritused, loodussõprade huviring, noortealgatuste fond ja mobiilsee noorsootöö
arendamine (3 noorsootöötajat) augustini 2011. Edaspidi Tartu Skatehall toetamine sarnase allhanke läbi viimisel.
4. Temaatilised päevad: pannkoogipäevad (7.04, 21.04, 12.05, 19.05, 26.05)-koos lastega valmistatakse ja süüakse pannkooke või vahvleid,
spordipäevad (11.04, 18.04)-tutvustatakse laste erinevaid spordimänge, meisterdamise päevad (14.04, 20.04, 10.05, 17.05, 24.05, 6.09, 13.09,
20.09, 27.09, 6.10, 13.10, 20.10, 1.11, 15.11, 22.11, 1.12, 8.12, 15.12)-soovijad saavad koos noorsootöötajaga meisterdada või joonistada,
mängude päevad (5.09, 12.09, 19.09, 3.10, 10.10, 17.10, 7.11, 12.11, 21.11, 28.11, 5.12, 12.12, 19.12)-igal täistunnil mängitakse ühiselt ühte
lauamängu, köögipäevad (8.09, 15.09, 29.09)-tegutsetakse ühiselt köögis ja noorsootöötaja õpetab noortele kööginippe.
5. Pühadega seotud üritused: riigi aastapäeva tähistamine, vastlakuklite tegemine, volbriöö pidustus, emadepäevaks meisterdamine,
vabatahtlike nädala tähistamine, Halloweeni tähistamine Noor-Eesti Loomekeskuses zombide peol osalemisega, isadepäevaks meisterdamine,
Mardipäeva tähistamine, ühine jõulupidu
6. noortega ühised kinokülastused (11.03, 18.11) Cinamoni.
7. ühised väljasõidud teiste noortekeskustega: 13.03 Sõnasõja salvestusel osalemine, 2.12 sõpruskohtumine Haaslavas (noortepidu)
8. dokumentaalfilmi klubi tegevus (14.03, 8.04, 25.04, 20.05)
9. ürituste sari TÄHTEDE OLÜMPIA, mis toimub kindlal päeval nädalas ja annab igale noorele võimaluse ennast proovile panna nii
nuputamises, sportlikus tegevuses ja veeta lõbusalt aega. Iga ülesande eest saavad osalejad punkte ning sarja lõpus antakse auhinnad
tublimatele (Tähe Maja Päeval ja Jõulupeol).
10. noorte poolt korraldatud filmiööd (13.05, 11.11, 9.12), mille korraldajad noored valivad filmid, kutsuvad sõbrad osalema ja toovad filmiööle
omased snäkid kõrvale. Meie poolt on ruumid ja noorsootöötaja.
11. ühised sünnipäevapeod iga kuu viimasel päeval. Tehakse ühiselt sünnipäevatort ja korraldatakse sünnipäevapidu kõikidele sellel kuu jooksul
olnud sünnipäevalastele.
LISAKS avatud õpitoad, suurüritustel osalemised, koolitused ja koolivaheaja programmid.
2. Avatud õpitoad või klubiline tegevus nädalaprogrammis (sündmused ja saavutused):
Lisaks huvitegevuse tunniplaanis toimuvatele huviringidele toimuvad nädalavahetustel erinevad avatud töötoad.
Huviringid: Diskorite koolitus (tasuline), raadioring (tasuta), näitlemine 7-12 (tasuline), tantsuring 7-12 (tasuline), 13-18.aastaste tantsuring
(tasuta), Melbourne Shuffle (tasuta), kunsti ja käsitööring (kevadel tasuline, sügisel tasuta), Tähe korraldustiim (tasuta), kokandusklubi (tasuta),
tüdrukute klubi (kevadel tasuline, sügisel tasuta), estraaditants (tasuta), tantsuring (tasuta).
Noortegruppide huviringid on meie saalis toimuvad tantsuringid, kus saavad alati osaleda meie külastajad tasuta.
Avatud õpitoad: DJ töötoad (19.03; 16.04), tantsijate Meet-Up-erinevate tantsustiilide tutvustamine (4-5.03), suurürituste eelsed töötoad (2-3.06
Tähe Maja Päev, 23-25.11 Tähtede Gala)

3. Noorte osaluse toetamine tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel (sündmused ja saavutused):
Tegevuste planeerimine käib ühiselt, vähemalt kord kuus toimub (kevadel 2 korda nädalas) suur koosolek, kus pannakse koos noortega paika
tulevased üritused ja nende korraldustiim. Suurimaks saavutuseks võib nimetada endiselt toimivat kuutegija valimist. Kuutegijaks saab tiimiliige,
kes on teinud midagi väga erilist organisatsiooni jaoks. Kuutegija valitakse koosolekutel salajase hääletusena ja kandidaadid esitatakse vabas
vormis koosolekul. Kuutegijaga tehakse pikem intervjuu, mida levitatakse organisatsiooni blogis, facebooki ja orkuti kontol.
Iga aasta lõpus tunnustatakse V.I.P märkidega tublimaid vabatahtlikke. Sellel aastal lisandus ühingu vabatahtlike tunnustamisele ka Tartu linna
ja maakonna noorte tunnustuskonkurss. 26ndal novembril tunnustati 6 kategoorias noori ja noortegruppe. Sarnase üritusega jätkatakse ka
järgmistel aastatel, kuna noored vajavad rohkem tunnustamist.
4. Noorte nõustamine omaalgatusprojektide läbiviimisel (sündmused ja saavutused):
Kuna vabatahtlik noorsootöötaja Triin Raudoja on Euroopa Noored Eesti Büroo ametlik projektinõustaja, siis läbi selle tegeleb ühing aktiivselt
noortealgatuste nõustamisega. Hinnanguliselt on nõustatud ehk viidud büroo taotlustähtajaks esitatud taotluseni 7-8 erinevat noortegruppi.
Nendest rahastuse said Suvetelgi noortealgatus, Noorteseminar, Elujagajate projekt, Laulud ja Tantsud õpetajatega.
Lisaks läbi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse osales ühing 2010/2011 hooajal ESF allhankes, mille raames jaotati noortealgatustena
noortele 1917 eurot. Selle protsessi üheks osaks oli ka nõustamine projektitaotluse koostamisel ning kogu algatuse läbi viimisel.
5. Noorte esmane nõustamine (sündmused ja saavutused):
Noorte esmane nõustamine toimub samuti pidevalt vastavalt vajadusele. Oluliseks saavutuseks on kindlasti see, et noored pöörduvad järjest
rohkem oma muredega noorsootöötajate poole. Meid usaldatakse ja suudame neile pakkuda ka abi. Endiselt teeme koostööd Hariduse
Tugiteenuste Keskuse kahe psühholoog-karjäärinõustajaga, kelle poole suuname vajadusel omad noored. Samuti saame alati nende poole
pöörduda seoses mõne noore individuaalse juhtumiga. Noorsootöötajad ise ka pidevalt arendavad ennast selles valdkonnas. Samuti suhtleme
tihedalt Forseliuse Gümnaasiumi ja Kunstigümnaasiumi sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga kui on mure mõne õpilase pärast. Toimub tihe
koostöö ja tagasisidestamine. Noorsootöötajad annavad pidevalt tagasisidet, kuidas konkreetne noor reageeris mingis olukorras. Lisaks on
saavutatud stabiilne kontakt nn. probleemsete noorte lapsevanematega, kes küsivad noorsootöötajatelt nõuandeid ning tehakse ühiseid plaane,
kuidas reageerida konfliktsetele situatsioonidele.
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6. Teavitamine ehk noorteinfo edastamine (sündmused ja saavutused):
Olemas karjäärivalikuks vastavad töövihikud, mida kasutame vajadusel. Samuti osaleme võimalusel kõikidel suurematel Tartu linna üritustel
oma noortega, et tutvustada neile võimalusi. Anname neile võimalusi katsetada erinevaid rolle. Lisaks erinevad infomaterjalid noorte jaoks
aktuaalsetel teemadel nagu alkohol, suitsetamine, vägivald, rasedus jne.
7. Koolivaheaja tegevused (sündmused ja saavutused):
3.01-8.01 Linnalaager TalveChill
21.03-25.03 Linnalaager KevadChill: näitlejaametiga tutvumine, kohviku Anna Edasi külastamine, politseinikke kui ka tuletõrjujate külastamine,
Cinamoni külastus, rõivadisaineri ameti tutvustamine.
13-17.06 Linnalaager SuveChill: külastatakse kino ning batuudikeskust, toimuvad põnevad töötoad, kus valmistatakse seepi ja tuleroose ning
maalitakse õnnekive, toimub grillipidu ning aaretejaht, räägitakse ohutusest rannas ning päikese eest kaitsmise võimalustest. Laagri üheks
tipphetkeks on kindlasti Tähtede Olümpia, mis kujutab endast võistlust, kus kõigil on võimalus end sportlikes ning nuputamisülesannetes
proovile panna.
4.07-29.07 14.00-20.00 SUVETELK „…et suvi jääks meelde!“ korraldamine: töötoad, treeningud, diskorid. Toimumiskoht Tartu linna avatud
ruum. Osalejate üldarv 1358 noort.
1-5.08 Eesmärkide seadmise laager Valgamaal. Osalejaid 30, enamasti tantsuringides osalejad. Tegevused: loengud, vestlusringid, treeningud.
10-13.08 Eesti ANKi Suvekoolis osalemine Kloogarannas. Kaasas ürituste korraldustiimis käijad ja osalejaid oli kokku 150. Tegevused: töötoad,
õhtused üritused, koristustalgud, lühifilmide tegemine jne.
15-19.08 Töömalev Tähe NK ruumides. Osalejaid 20. Lisaks malevlastele olid kaasatud vabatahtlikud. Tegevused: pisiremonditööd, õmblemine,
koristamine.
22-26.08 Linnalaager SuveChill: külastatakse kino ning batuudikeskust, toimuvad põnevad töötoad, kus valmistatakse seepi ja tuleroose ning
maalitakse õnnekive, toimub grillipidu ning aaretejaht, räägitakse ohutusest rannas ning päikese eest kaitsmise võimalustest. Laagri üheks
tipphetkeks on kindlasti Tähtede Olümpia, mis kujutab endast võistlust, kus kõigil on võimalus end sportlikes ning nuputamisülesannetes
proovile panna.
22-25.08 Noortekeskuste ühislaager MAALINN Vapramäel osalemine aktiivsete noortega. Osalejaid 30. Tegevused: orienteerumine, ühiselt
laagri päevakava mõtlemine, noorte poolt tegevuste korraldamine.
8. Noortekoolitused aktuaalsetel teemadel (sündmused ja saavutused):
28.01 pitsaõhtu „Tõmbame naha üle kõrvade“: õpilasesindustele õpetati kuidas teha head plakatit, saada oma sündmustele osalejaid juurde,
kuidas leida sponsoreid ning lisarahastust oma ideedele ning lisaks pressiteate koostamist.
28.02 Motivatsioonikoolitus: Harald Lepisk jagas oma kogemusi ning aitas noortel leida motivatsiooni tegelda kõigega oma elus (kool,
vabatahtlikkus, huvitegevus jne.).
06.04 Karjääripäev Kutsehariduskeskuses: töötoad töövestlusest ja erinevate erialade tutvustamine. 15.04 Tööõiguse loeng: noored said küsida
noorelt juristilt Siim Kuusikult oma õigusi ning kohustusi töösuhetes, millised on piirangud alaealistel noortel seoses töötamisega.
7.05 Ajaplaneerimise koolitus: Sebra Koolitus OÜ koolitaja tutvustas noortele erinevaid internetis vabavarana kasutatavaid nippe/programme,
mis võimaldaksid paremini oma aega planeerida.
17.05 Vabatahtlike organisatsioonide tutvustamine: Töötukassa ja Euroopa Noored Eesti Büroo esindajad tutvustasid vabatahtlikuks
saamise/olemise võimalusi.
9.09-10.09 Märkamise koolitus: esmaabi ehk kuidas aidata ohutult abivajajat; tänaval suhtlemine ja selle ohud/võimalused; seiklusraja läbimine
Tähe 101 hoovil; lauamängud tänaval/ kaubanduskeskuses?!?; tsirkus tänaval/kaubanduskeskuses?!?; MoNodega linna.
16.09 Meeskonnakoolitus õpilasesindustele: mis on õpilasesinduste eesmärgid, milline on õpilasesindus, kuidas arendada meeskonnatööd
õpilasesinduses.
30.09 Sallivuse koolitus: külastatakse Tartu Hooldekodu ja kuulatakse võimalustest seal, tegeldakse eakatega ning sõidetakse ühiselt
Vapramäele metsaseiklusele.
14.10 Videomontaažikoolitus õpilasesindustele Anne NK: tutvustati Multimeedia Labori võimalusi ja erinevaid videotöötlemise programme.
21.10-23.10 Tuleviku Noorsootöö Mäng Põltsamaal: noored üle Eesti kogunesid ning läbi filmi selgitati välja noorsootöötaja, mobiilse
noorsootöötaja ja noortekeskuse mõisted, mängiti hariduslikku arvutimängu „Tuleviku Noorsootöö Mäng“.
12.11 Hea Kodaniku Seminar: isiksusetestide tegemine-analüüsimine, motivatsioonikoolitus "Tuleviku mina!", hea kodaniku meelespea
koostamine
2.12 Internetiohutuse koolitus: milliseid lehti/ võimalusi noored kasutavad internetis.
9. Sündmused ja tegevused väljaspool noortekeskust (ülevaade):
22.01 Annelinna Talvepäevadel osalemine töötubadega.
11-12.02 Intellektika Messil osalemine: esinemised, tegevuste koordineerimine
11.02 Intellektika messi afterparty klubis Tallinn korraldamine, õhtu juhtimine, esinemised
26.02 Atlantise noortepidu „DJ Selection“
11.03 kino Cinamon külastamine
12.03 Noortepidu Atlantises
13.03 Sõnasõja salvestusel osalemine
26.03 Atlantise noortepidu
30.03-15.05 ürituse Tantsud-laulud õpetajatega abistamine, esinemine.
23.04 17.00-21.00 Atlantises TANTSUMARATONI NOORTEPIDU.
9.05 EUROOPA PÄEV SKATEHALLIS: töötoad, võistlused, esinemised.
14.05 SEIKLUSPÄEVal osalemine
21.05 KARLOVA PÄEV: noorteala tegevuste korraldamine, esinemised.
27.05 VELORALLI KAUBAMAJA KÕRVAL: ratastel orienteerumine Tartu linnas.
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1.06 LASTEKAITSEPÄEV: noorteala tegevuste läbi viimine, esinemised.
5.06 TÄHE MAJA PÄEV: töötoad, esinemised, võistlused, batuudid.
4.07-29.07 14.00-20.00 SUVETELK „…et suvi jääks meelde!“ korraldamine: töötoad, treeningud, diskorid. Toimumiskoht Tartu linna avatud
ruum. Osalejate üldarv 1358 noort.
1-5.08 Eesmärkide seadmise laager Valgamaal. Osalejaid 30, enamasti tantsuringides osalejad. Tegevused: loengud, vestlusringid, treeningud.
10-13.08 Eesti ANKi Suvekoolis osalemine Kloogarannas. Kaasas ürituste korraldustiimis käijad ja osalejaid oli kokku 150. Tegevused: töötoad,
õhtused üritused, koristustalgud, lühifilmide tegemine jne.
15-19.08 Töömalev Tähe NK ruumides. Osalejaid 20. Lisaks malevlastele olid kaasatud vabatahtlikud. Tegevused: pisiremonditööd, õmblemine,
koristamine.
22-25.08 Noortekeskuste ühislaager MAALINN Vapramäel osalemine aktiivsete noortega. Osalejaid 30. Tegevused: orienteerumine, ühiselt
laagri päevakava mõtlemine, noorte poolt tegevuste korraldamine.
1.09 Tarkusepäev Tartu kesklinnas. Osalejate arv teadmata. Tegevused: töötoad, turniirid, tantsuetendus SEKS, info levitamine.
22.09 VELORALLI: ratastel orienteerumine Tartu linnas autovaba nädala raames.
26.11 Tähe Noorteklubi sünnipäev ja noorte tunnustusüritus: esinemised, tunnustamine.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

9 931

4 191

62

1 075

9 993

5 266

Materiaalne põhivara

754

0

Kokku põhivara

754

0

10 747

5 266

Võlad ja ettemaksed

4 533

5 168

Kokku lühiajalised kohustused

4 533

5 168

4 533

5 168

98

1 645

Aruandeaasta tulem

6 116

-1 547

Kokku netovara

6 214

98

10 747

5 266

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

49 934

27 372

3 622

4 898

53 556

32 270

-13 801

-26 515

-2 250

0

Mitmesugused tegevuskulud

-12 661

-7 305

Tööjõukulud

-18 249

0

-96

0

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-390

0

-47 447

-33 820

Põhitegevuse tulem

6 109

-1 550

Finantstulud ja -kulud

7

3

Aruandeaasta tulem

6 116

-1 547

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

6 109

-1 550

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-754

0

Kokku korrigeerimised

-754

0

991

115

-619

3 046

13

3

5 740

1 614

Kokku rahavood

5 740

1 614

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 191

2 577

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 740

1 614

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 931

4 191

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009

1 645

1 645

-1 547

-1 547

31.12.2010

98

98

Korrigeeritud saldo 31.12.2010

98

98

Aruandeaasta tulem

6 116

6 116

31.12.2011

6 214

6 214

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus
eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab
ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

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. 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. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10
000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. 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.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised
kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga
Maa Ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat
Seadmed 4 - 6 aastat
Sõidukid 3 - 4 aastat
Muu inventar ja IT seadmed 3 - 5 aastat
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
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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 välja 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

10000

Annetused ja toetused
Organisatsioon on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse
tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid
tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus
kajastatakse tulemiaruandes tuluna.
Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud summa
kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud
kasuliku eluea jooksul.

Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse
osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva,
31. detsembri 2009 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Laenunõuded
Kokku nõuded ja ettemaksed

31.12.2011

31.12.2010

417

386

417

386

689

689

689

689

1 106

1 075
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011
Ettemaks

31.12.2010

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

Maksuvõlg

507

1 513

Sotsiaalmaks

14

1 917

Kohustuslik kogumispension

11

99

Töötuskindlustusmaksed

36

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

36

279
532

3 808

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Netomeetod

2011

2010

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu LInnavalitsuse Kultuuriosakond

25 727

22 232

Euroopa Noored Eesti Büroo

10 498

1 458

Tartu Maavalitsus
Kohaliku Omaalgatuse programm

1 531
238

996

Tartu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond

96

Muud sihtotstarbelised tulud

6 837

Integratsiooni- ja Migratsiooniamet Meie
Inimesed

2 685

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

3 949

1 056

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

49 934

27 369

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

49 934

27 369

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

13 594

11 388

4 655

3 822

Kokku tööjõukulud

18 249

15 210

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

18 249

15 210

2

2

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2011

31.12.2010

2

14

13

