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Tegevusaruanne
1. Igapäevased arendavad tegevused ja noortesündmused keskuses (sündmused ja
saavutused):
1. temaatilised päevad:
1.1 mängude päevad (9.01-aliase turniir, 16.01-mälumängu turniir, 17.01-puslepäev, 23.01-A-Ü turniir, 30.01-My Rummy Turniir, 6.02, 5.03,
12.03, 26.03, 2.04, 9.04, 16.04, 23.04, 30.04, 7.05, 14.05, 21.05, 28.05,4.09, 10.09, 17.09, 24.09, 2.10, 9.10, 30.10, 13.11, 20.11, 29.11, 6.12,
13.12) - mängitakse ühiselt mõnda harivat ja põnevat mängu;
1.2 arvutivabad esmaspäevad, et noortel tekkiks võimalus suhelda omavahel;
1.2 multifilmipäevad (16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 18.05, 25.09, 2.11, 16.11, 30.11, 7.12, 14.12) - noored saavad telekatoas vaadata multifilme;
1.3 telemängude päevad (5.09, 19.09, 26.09) – noored saavad noorsootöötaja juhendamisel mängida ühte tuntud ning harivat telemängu.
2. ürituste sari TÄHTEDE OLÜMPIA toimub kord nädalas kindlal päeval ning sellest saab osa võtta iga noor, kes noortekeskust külastab.
Ülesandeid on nii sportlikuid, nuputamist vajavaid kui ka meelelahutuslikke. Iga ülesande eest saavad osalejad punkte ning lõpuks selguvad
parimad, keda auhinnatakse.
3. noorte omaalgatusprojekti filmiõhtud vanusele 14 (23.02, 21.03, 20.04, 25.05, 12.10, 02.11)
4. dokumentaalfilmi õhtud (12.11, 2.11, 18.12 ) Tähe Dokfilmiõhtud on noorte dokfilmiklubi, mis käib koos kord kuus Tähe Noorteklubis. Klubis
vaadatakse dokumentaalfilme, mis käsitlevad erinevaid sotsiaalseid probleeme- immigratsioon, kultuuriline mitmekesisus, vaesus, toit,
globaliseerumine jne. Filmile järgneb arutelu, kus koos põnevate külalistega on võimalik arutleda filmis esile kerkinud probleemide üle ning leida
lahendusi, kuidas meie saame kaasa aidata selle probleemi vähenemisele.
Filmid laenutatakse MTÜ Mondo meediateegist ning filmide näitamine toimub "Vaata ja muuda" projekti raames. DFK liikumine algas Tšehhist,
kus see kannab nime One World Film Clubs, mis on osa projektist nimega One World in Schools (Eestis „Vaata ja Muuda“).
5. ühised kinokülastused noortega Ekraani (22.11 Ekraanis Videviku saaga: Koidukuma osa 2”, 20.12 Ekraanis “Kääbik:Ootamatu teekond”)
6. ühised teatrikülastused noortega (24.01 Vanemuise teatris “Nullpunkt”)
7. kultuuriõhtud (16.11, 4.12) Iga kultuuriõhtu on pühendatud ühele riigile ja selle kultuurile ning kultuuriõhtut viib läbi vabatahtlik välismaalt või
noor, kes on mingi aja selles riigis veetnud, näiteks vahetusõpilasena. Õpime tundma ja mõistma teise riigi kombeid ja tavasid. Tutvume ka
koolisüsteemiga ning seetõttu on kultuuriõhtule oodatud noored, kes sooviksid veeta mingi aja vahetus(üli)õpilase või vabatahtlikuna välismaal.
Vaatame pilte ja videosid, arutleme erinevuste ja sarnasuste üle, õpime mõne võõrkeelse sõna või hoopis traditsioonilise tantsu.
8. pühadega seotud üritused: sõbrapäeva tähistamine Taskus (14.02), vastlapäeval ühine kelgutamine (21.02), mardi jooksmine (9.11).
9. superstaari klubi (7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12, 23.12) - telesaate “Eesti otsib superstaari” ajal on
noortekeskus avatud noortele, ühiselt vaadatakse saadet ning võetakse osa Eesti ANK-i organiseeritud Superstaari Klubist, iga nädal
lahendatakse ühiselt mingi lõbus tegevus (lauamäng, ennustus vms)
Lisaks ühekordsed üritused nagu:
11.09 plakativõistlus kuidas ese prügimäele sattus?
14.09 retseptivõistlus „Nälg ja janu“
8.10 fotojaht
16.10 Töötukassa külastus
22.11 töövarjupäev „1 tund noorsootöötajana“
2. Avatud õpitoad või klubiline tegevus nädalaprogrammis (sündmused ja saavutused):
Meisterdamise õpitoad (12.01, 19.01, 26.01, 9.02, 16.02, 23.02, 6.03, 13.03, 26.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 6.09, 13.09, 20.09, 27.09, 4.10,
11.10, 18.10, 1.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 17.12 ) - noored saavad koos juhendajaga meisterdada;
Kokkamise õpitoad (10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 14.09, 5.10) - noored saavad koos
noorsootöötajaga köögis ühiselt kokata;
DJ töötoad jooksvalt noortelt noortele juhendamisega.
Lisaks võimalus osaleda järgmistes huviringides: tantsuring 7-12. aastastele (tasuline), tantsuring 15. ja vanematele (tasuline), kunstiring 7.-12.
aastastele (tasuta), diskorite kool 13. ja vanematele (tasuline), ürituste korraldustiim (tasuta), melbourne shuffle (tasuline), sporditiim (tasuta).
3. Noorte osaluse toetamine tegevuse planeerimisel ja läbiviimisel (sündmused ja
saavutused):
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Tegevuste planeerimine toimub koos vabatahtlike meeskonnaga. Kord kuus toimub ühine
koosolek, kus pannakse paika tulevased üritused ja nende korraldustiim. Vabatahtlike
koosolekul valitakse ka kuutegija, kellega tehakse intervjuu, mis läheb üles Tähe Noorteklubi blogisse.
Vabatahtlike meeskond on korraldanud 2012. aastal järgmisi üritusi:
3.1 noortealgatusprojekti Laulud ja tantsud õpetajatega, projektijuht Mariliis Maisla:
Üritusel osalemiseks tuli koolisiseselt valida õpilasest (8.-12. klass) ja õpetajast koosnev kooli esindav(ad) tantsu- ja laulupaar(id). Kokku toimus
viis vooru, igal nädalal üks. Nädalaga tuli antud teemal ette valmistada shownumber. Tantsu ning laulu žanrid valis paar ise, peamine on
teemakäsitlus. Üritused toimusid 9.02, 16.02, 23.02, 01.03, 8.03.
Ülevaade projektist ja valminud videomaterjalidest, piltidest: http://www.facebook.com/LauludTantsud
3.2 noortealgatusprojekti Noored jagavad oma elu, projektijuht Eleri Helimets:
Projekt "Noored jagavad oma elu! "seisnes noorte ja noortega töötavate täiskasvanute lähendamises. Meie eesmärgiks oli jagada oma elu
nendega, kes peaksid kuuluma meie ellu. Projekt oli jaotatud kahte ossa. Esimesel poolel tutvustati noorte tantsu- ja muusikamaailma,
fotograafia ja filmindusega. See oli projekti sisemine pool ehk "Hingelt noorex!" ning töötubade tulemusena valmis film, mida ka koolides
esitatakse. Teine pool projektist oli "Väliselt noorex! ". Nende koolituste raames õpiti noorte riietumisstiile - disainiti, õmmeldi ja meisterdati.
Töötubade tulemusena valmistatud kollektsiooniga osaleti Moekesel. Kogu projekti materjal:
http://www.facebook.com/pages/Noored-jagavad-oma-elu/268027009909911?fref=ts
3.3 noortealgatusprojekti Tööturul tegijaks, projektijuht Kaimo Kukk:
Projekti üldeesmärk on luua 30-le noorele tööturule sisenemiseks eeldused andes meelelahutusürituste läbiviimiseks vajalikke teadmisi ja
oskusi.
3.4 Tähe Noorteklubi jõulupidu klubis Tallinn,
3.5 dokumentaalfilmiklubid kord kuus,
3.6 filmiklubid, mis toimusid erinevates noortekeskustes- 20.04.2012 - Filmiõhtu Tähe Noorteklubis (19 osalejat) 25.05.2012 - Filmiõhtu
Skatehallis (26 osalejat) 12.10.2012 - Filmiõhtu Lille Majas (13 noort) 02.11.2012 - Filmiõhtu Anne Noortekeskus (5 noort).
3.7 DJ võib-olla igaüks projekt, mille tegelesid noored diskorid. 16.05 Tartu Kristlik Noortekodu; 23.05 Eakate hooldekodu Tähtvere; 3.06
Kaagvere Erikool; 28.08 Haaslava valla noored (osales ka Tartu noori); 31.08 Ülenurme valla noored (osales ka Tartu noori); 18.09 ja 22.10
Kaagvere Erikool; 21.12 tänuüritus Club Tallinnas Detsember - aruande kirjutamine.
3.8 Tasku keskuses lastealal tegevuste läbiviimine ning karuselli valvamine terve detsembrikuu jooksul.
4. Noorte nõustamine omaalgatusprojektide läbiviimisel (sündmused ja saavutused):
Edukas nõustamine noortealgatusprojektide puhul nagu Laulud ja tantsud õpetajatega, Noored jagavad oma elu ja Tööturul tegijaks. Tartu linna
toetatud noortealgatust DJ võib-olla igaüks ja Filmiklubi. Noortealgatusfondist toetatud Emade päeva üritus, Filmiklubi, DJ töötoad, Tähe Maja
Päev.
5. Noorte esmane nõustamine (sündmused ja saavutused):
Noorsootöötajate käest on noored küsinud, uurinud teemadel nagu suhted pere, sõprade, kallimaga. Lisaks uurinud suitsetamise, alkoholi ja
nuusktubaka mõjudest nende organismile. Palju on küsitud tüdrukute poole pealt seksuaalse kasvatusega seotud küsimusi nagu rasestumise
vastaste vahendite kohta ning kuna oleks õige alustada ja mis seks on. Need kõik küsimused on enamasti ajendatud meie ruumides paigutatud
samatemaatilistest infolehtedest. Enamasti on küsijateks nooremad noored, eelkõige vanuses 7-9.aastased. Seega on mõned tundlikumad
teemad nõudnud ka vastavalt vanusele veidi pealiskaudsemat vastust. Näiteks seksi olemust ei ole noorsootöötajad detailselt lahti seletanud
pigem andnud nõu, et uuriksid oma vanemate käest ning kui sealt vastust ei saa, siis tuleksid uuesti töötajate käest küsima.
6. Teavitamine ehk noorteinfo edastamine (sündmused ja saavutused):
Noortekeskusel on olemas karjäärivalikute tegemiseks vastavad töövihikud, mida
noorsootöötajad kasutavad vajadusel. Osaleme võimalusel Tartu linna suurematel üritustel oma noortega. Näiteks noorteala koordineerimine
Intellektika messil (10-11.02), Jõululaadal Tartu Näitustes (7-8.12). Lisaks osalemine Tarkusepäeval, Lastekaitsepäeval, sõbrapäeval Taskus,
lasteala koordineerimine Taskus detsembrikuus.
Anname neile võimaluse katsetada erinevaid rolle, näiteks vabatahtlik töö või noorsootöötaja amet töövarjupäeval (22.11). Lisaks on meil
noortele jagamiseks ja lugemiseks erinevaid infovoldikuid noorte jaoks aktuaalsetel teemadel: alkohol, suitsetamine, energiajoogid, HIV, tööturul
käitumine, rasedus jne.
7. Koolivaheaja tegevused (sündmused ja saavutused):
2.01-7.01 Linnalaager TALVECHILL 2012 - Taaskasutuse eri
19.-24.03 Linnalaager KEVADCHILL 2012
18.06-22.06 SUVECHILL Tarkuselinna printsessid
11.06-15.06 SUVECHILL Emajõe piraadid
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13.-18.08 Linnalaager SUVELÕPUCHILL
22.10-27.10 Linnalaager SÜGISCHILL 2012
25.06-20.07 SUVETELK
TÖÖMALEV Tähe Noorteklubi ruumides
8. Noortekoolitused aktuaalsetel teemadel (sündmused ja saavutused):
04.03 Disaini töötuba “Noored elujagajad” projekti raames
12.05 Mängujuhtide koolitus. Toetaja Tartu linnavalitsus.
02.06 Mängujuhtide koolitus. Toetaja Tartu linnavalitsus.
26-30.08 Mängujuhtide koolitus. Toetaja Tartu linnavalitsus.
6.10-14.10 Mängujuhtide koolitus. Toetaja Tartu Maavalitsus ja Euroopa Noored Eesti büroo.
16.10 Töötukassa töötuba
14.11 Beatboxi koolitus “Noored elujagajad” projekti raames
05.12 Fotograafia töötuba “Noored elujagajad” projekti raames
12.12 Filmi töötuba “Noored elujagajad” projekti raames Anne noortekeskuses
9. Sündmused ja tegevused väljaspool noortekeskust (ülevaade):
10-11.02 Intellektika Tartu Näituste Messikeskuses, Snowtubing (17.02), vastlapäeva möll (21.02), 9.02, 16.02, 23.02, 1.03, 8.03 “Laulud ja
tantsud õpetajatega” Tartu Descartes´i Lütseumis, LARP laagris osalemine (3-4.03), siseorienteerumine Lõunakeskuses (5.04),
siseorienteerumine Taskus (12.04), Tartu orienteerumisneljapäevak (19.04, 26.04), öine orienteerumine kesklinnas (27.04), Euroopa päeval
osalemine Ülenurmes (9.05), emadepäev Lõunakeskuses (11.05), Karlova päevad (19.05), Lastekaitsepäv kesklinnas (1.06), Veloralli (02.06),
EANK suvepäevad (26.06-28.06), noortekeskuste suvetelk (25.06-20.07), Tartumaa noortepäev Ülenurmes (31.08), Tarkusepäev kesklinnas
(01.09), „Erinevus rikastab“ lõpukontsert (22.09), Seikluspargi külastus (15.10), 22.11 Kinokülastus - “Videviku saaga: Koidukuma osa 2”
Ekraanis, 7.-8.12 Jõululaat 2012 Tartu Näituste Messikeskuses, 7.12 Noortekeskuste sõpruskohtumine Priiuse seltsimajas, 20.12 Kinokülastus “Kääbik: Ootamatu teekond” Ekraanis, 21.12 Noortekeskuse Jõulupidu klubis Tallinn, 1.-31.12 Tasku Moe- ja Vabaaja Keskuses lastehoiu ja
karusselli teenuse pakkumine
10. Ülevaade keskuse turundustegevusest (suhtlemiskanalite mõjusus,
meediakajastused):
Ürituse turundamiseks kasutatakse järgmisi vahendeid: pressiteated, plakatid (paberil
ja internetis), uudised kodulehel (taheklubi.eu), sotsiaalvõrgustikud (Facebook) ja blogis
(taheklubi.blogspot.com).
Meediakajastuste lingid:
http://www.tartupostimees.ee/786882/moeke-naitas-varsket-glamuuri/
http://www.tartupostimees.ee/921512/keeldude-asemel-aitab-kontakt/
http://www.tartupostimees.ee/737174/vaheaja-laagritesse-kirjapanek-kaib/
http://www.tartupostimees.ee/949710/tahe-keskuse-asukad-jaavad-samaks/
http://www.tartupostimees.ee/882536/suvetelk-laheb-randa-noori-otsima/
http://www.tartupostimees.ee/827152/spordimajas-tuleb-taas-suur-perepaev/
http://www.tartupostimees.ee/778026/koolivaheajal-paasevad-lapsed-salanurkadesse/
http://www.tartupostimees.ee/976216/tahe-klubis-alustavad-ka-tasuta-huviringid/
http://www.tartupostimees.ee/977570/erinevus-rikastab-nadal-jatkub-tartus/
http://www.tartupostimees.ee/983298/naljast-ja-janust-sundisid-retseptid/
http://www.tartupostimees.ee/989966/noortekeskuses-alustab-lastehoid/
http://www.tartupostimees.ee/1010102/roiu-noortekeskuses-asjatavad-tartlased/
http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/ulenurme/kultuur/imeline-maailm-reola-kultuurimajas.d?id=65352432
http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/tartu/elu/tartu-toetab-noorsootoo-korraldamist-217-575-euroga.d?id=63802950
http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/puhja-vald/elu/tartumaa-noortepaev-toi-kohale-sadu-noori.d?id=58064988
http://www.tartu.ee/kultuur/raadio/2012/Kultuuriaken_2012_kuu09_26_128kbps.mp3

11. Hinnang erinevate noortegruppide osalusele keskuse tegevuste planeerimisel ja
läbiviimisel:
Meie meeskonda lisandub pidevalt uusi vabatahtlikke, kes soovivad anda oma panuse
noortekeskuse arengusse. Vabatahtlikud osalevad noortekeskuse igapäevatöös, korraldavad üritusi, käivad suurematel üritustel abiks ning
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töötasid Tasku Moe- ja Vabaaja Keskuses lastehoius ja karussellil.
12. Hinnang noortekeskuse jätkusuutlikkusele ja tulevikuperspektiiv (arengukohad;
prioriteedid):
Jätkuvalt on alati võimalus areneda ning 2013. aasta suunaks oleme koos noortega valinud ettevõtlikkuse teema. Tunneme, et arengukohtadena
võibki välja tuua just nn. sügavam noorsootöö. Tegevusi toimub ja noori käib palju, nüüd oleks vaja reaalselt jõuda ka nende noorte tuumadeni
ning panna nad tegutsema veelgi rohkem oma unistuste suunas. Seega pakume noortele nii vahendeid kui ka võimalusi enda ideede ellu
viimiseks. Põhiline rõhk on individuaalselt tööl ning koolitustel.
2013 AASTA TEEMA: Noored ettevõtlikumaks ja aktiivseteks kogukonnaliikmeteks!
PRIORITEEDID:
1)
Noorte eneseteadlikkuse suurendamine
2)
Noorte algatusvõime suurendamine
3)
Noorte ettevõtlikkuse toetamine
4)
Ühiskonnas noortekeskuse olemuse ning rolli noore elus selgitamine
5)
Tõrjutuse riskis olevate noorte kaasamine aktiivselt kogukonda
6)
Majanduslikult vähekindlustatud noortele noorsootööteenuse pakkumine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

39 586

10 012

1 112

2 241

40 698

12 253

Materiaalne põhivara

658

754

Kokku põhivara

658

754

41 356

13 007

5 899

4 533

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

29 717

7 976

Kokku lühiajalised kohustused

35 616

12 509

35 616

12 509

498

98

Aruandeaasta tulem

5 242

400

Kokku netovara

5 740

498

41 356

13 007

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

54 430

43 790

2 759

4 104

57 189

47 894

-51 515

-45 671

-339

-1 734

-96

-96

-9

0

-51 959

-47 501

Põhitegevuse tulem

5 230

393

Finantstulud ja -kulud

12

7

Aruandeaasta tulem

5 242

400

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

5 230

393

Põhivara kulum ja väärtuse langus

96

-754

Kokku korrigeerimised

96

-754

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

1 129

-1 189

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

1 366

-612

12

7

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

21 741

7 976

Kokku rahavood põhitegevusest

29 574

5 821

Kokku rahavood

29 574

5 821

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10 012

4 191

Raha ja raha ekvivalentide muutus

29 574

5 821

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

39 586

10 012

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

98

98

Korrigeeritud saldo 31.12.2010

98

98

Aruandeaasta tulem

400

400

31.12.2011

498

498

Aruandeaasta tulem

5 242

5 242

31.12.2012

5 740

5 740
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi 2012. 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 639
eurot 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 lõppväärtus
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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

639

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 2012 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.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

352

352

352

352

760

760

Laenunõuded

-48

-48

Viitlaekumised

808

808

1 112

1 112

Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded

Kokku nõuded ja ettemaksed

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

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

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

417

417

417

417

1 824

1 824

690

690

1 134

1 134

2 241

2 241

üle 5 aasta

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuvõlg

1 003

507

974

14

85

11

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed

Ettemaks

111

36

2 173

36

532

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

31.12.2010

Saadud

Tagastatud

Tulu/
amortisatsioon

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine projektide katteks

0

51 766

-43 790

7 976

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

51 766

-43 790

7 976

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

51 766

-43 790

7 976
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31.12.2011

Saadud

Tulu/
amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu LV ANK tegevustoetus

0

18 191

0

-18 191

0

Tartu LV huvitegevuse toetus

0

3 850

0

-3 850

0

Huvitegevuse osalustasud

0

460

0

-460

0

Tartu LV linnalaagrid

0

562

0

-562

0

Linnalaagrite osalustasud

0

2 225

0

-2 225

0

Tartu LV projektid

0

1 150

0

-1 150

0

ESF riigihange

0

1 198

0

-281

917

Euroopa Noored Eesti Büroo

4 342

20 062

0

-9 547

14 857

Tartu LV Tervishoiuosakond

0

800

0

800

1 600

Tartu Maavalitsus

0

2 200

0

2 200

4 400

505

2 800

0

-2 374

931

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

3 129

16 000

-609

-2 520

16 000

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

7 976

69 498

-609

-38 160

38 705

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

7 976

69 498

-609

-38 160

38 705

muud tegevustoetused (Haaslava, Luunja)

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

15 244

13 530

5 981

4 633

Kokku tööjõukulud

21 225

18 163

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

21 225

18 163

3

2

31.12.2012

31.12.2011

2

2

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning nende
valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2012

31.12.2011

Kohustused

Kohustused

1 672

2 199
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Ostud

Müügid

Asutajad ja
liikmed

0

Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning
olulise osalusega
eraisikust
omanikud ning
nende valitseva
või olulise mõju
all olevad
ettevõtjad

2011

Antud laenude
tagasimaksed
0

Saadud laenud

0

Saadud laenude
tagasimaksed
0

0

2 659

Ostud

Müügid

Asutajad ja
liikmed
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning
olulise osalusega
eraisikust
omanikud ning
nende valitseva
või olulise mõju
all olevad
ettevõtjad

Antud laenud

Antud laenud

0

Antud laenude
tagasimaksed
0

Saadud laenud

0

Saadud laenude
tagasimaksed
0

0

2 199

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2012

2011

2 279

0
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