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Tegevusaruanne
2010. AASTA TEGEVUSKAVA
Lisaks igapäevastele tegevustele nagu lauamängude mängimine, lauajalgpalli mängimine, suhtlemine sõpradega, arvuti kasutamine,
meisterdamine toimusid järgmised suuremad üritused:
1. Aprillikuus toimuv Tähekatrall-mängiti sportlikke mänge, erinevaid temaatilisi telemänge (rooside sõda, miljonimäng, kuldvillak), tehti lühifilme
ja wii-turniire. Igal nädalal oli oma teema: alkohol, suitsetamine, toidulisandid, söömishäired ja arvutisõltuvus. Vanemad noored õpetasid
noorematele erinevate sõltuvuste pahupooli ja tagajärgi.
2. filmiõhtud;
3. pitsaõhtud;
4. koristustalgud ühiselt;
5. 22-26.11 sünnipäevanädala tähistamine-meisterdamine, filmipäev, kostüümipidu, kadripäev, mängupäev, kokanduspäev.
6. sünnipäevade tähistamine tordi ja vahva grupipildiga.
7.piparkookide valmistamine noortega.
8. küünalde valmistamine.
9. ÜKT noortele töö tegemine.
Avatud õpitoad või klubiline tegevus nädalaprogrammis (sündmused ja saavutused) Lisaks kindlatele huviringidele, kus said noored
osaleda pakuti võimalust osaleda järgmistes TASUTA klubilistes tegevustes:
1. Diskori kooli avatud õpitoad laupäeviti (17.04,22.05);
2. ürituste korraldustiimi koosolekutel kaks korda nädalas;
3. tantsutreeningud etenduse Seks tarbeks terve juulikuu, igapäevaselt 16.00-18.00;
4. loodussõprade ring alates oktoobrist kaks korda nädalas;
5. mõõgavõitluse töötoad alates 20.novembrist.
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 alates augustikuust toimima hakanud 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.
Alates novembrist loodi uus vabatahtlik ametikoht-huvitegevuse koordinaator. See on noor, kes kogub huviringide juhendajatelt ja osalejatelt
infot ning jälgib aruandluse täitmist. See on noorele võimalus enda teostamiseks.
Uuel aastal on plaanis vabatahtliku koordinaatori valimine. Hetkel on noorte poolt kandidaadid esitatud ja motivatsioonikirjad koostatud,
järgmisena tuleb tööintervjuul käitumise õpetamine ning hindamiskomisjoni koordineerimine.
Noorte nõustamine omaalgatusprojektide läbiviimisel (sündmused ja saavutused)
Noorte nõustamine käib igapäevaselt Triin Raudoja poolt.
Maikuus toimus meie vabatahtliku Kristiina Maremäe juhtimisel mängujuhtide koolitusprojekt, mida saab ka nimetada noortealgatuseks.
Kevadel tehti palju tööd 18 Tartu Forseliuse Gümnaasiumi Rekreatsiooni eriala 10-12.klassiõpilastega ja nende poolt korraldati
noortealgatustena maikuus Kossuvõistlus, Aiapidu, Playbacki võistlus.
Sel aastal sai Euroopa Noored Eesti Büroost noortealgatusena toetust Seksituuri projekt, mille tuumik koosnes peamiselt Tähe Noorteklubi
vabatahtlikest ja projektinõustajaks oli Triin Raudoja (vabatahtlik noorsootöötaja).
Alates oktoobrist jagame raha ESF projekti raames noortealgatustele ja koolitame noori projekti kirjutamise teemal. 2010. aastal said esimesest
taotlusvoorust rahastuse Raatuse Gümnaasiumi Salongiõhtu ja Tartu Valla Noorte Infoõhtu Lähte Ühisgümnaasiumis. Samuti alates detsembrist
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on Triin Raudoja Euroopa Noored Eesti Büroo ametlik projektinõustaja, kes koolitab Ideede Inkubaatori (4-5.12) koolituse raames.
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. Alates oktoobrist teeme koostööd Hariduse
Tugiteenuste Keskuse kahe psühholoog-karjäärinõustajaga, kelle poole suuname vajadusel omad noored. Noorsootöötajad ise ka pidevalt
arendavad ennast selles valdkonnas. Samuti suhtleme tihedalt Forseliuse Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogiga kui on mure mõne õpilase pärast.
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 tuvustada neile võimalusi. Anname neile võimalusi katsetada erinevaid rolle.
Koolivaheaja tegevused (sündmused ja saavutused)
Jaanuar-projekt Mina usun ja suudan muuta maailma 13 ja vanematele noortele.
04-08.01 Linnalaager Talvechill-käidi Kuutsemäel suusatamas, Lõunakeskuses uisutamas, Ahhaa kinos, Ekraani kinos, Auras ujumas ja külas
käis superstaar Anis.
22.03-27.03 Linnalaager Kevadchill-räägiti taaskasutusest, prügi sorteerimisest, tervislikust toitumisest, peenarde rohimisest, tervislikust
eluviisist.
7-11.06 Linnalaager SuveChill Matka eri-käidi iga päev kas jala, jalgrattastega kuskil huvitavas paigas.
25.10-29.10 Linnalaager Sügistrall Mängu eri- külas käis Pipi,külastati Eesti Rahva Muuseumi,tutvuti orienteerumise põhitõdedega, käidi kinos ja
laager lõppes Halloweeni pidu.
Noortekoolitused aktuaalsetel teemadel (sündmused ja saavutused)
apr-mai->mängujuhtide koolitus noortele, kus õpetatati noorte lasteürituste läbi viimist.
22.10; 10.12 õpilasesinduste pitsaõhtud, mis on mitteformaalsed istumised koos koolitusega, kuidas muuta paremaks ÕE tegevust ja paremini
korraldada üritusi.
20.11 projekti koolitus noortele.
Sündmused ja tegevused väljaspool noortekeskust:
24.04 Atlantise koolinoortepeol osalemine.
08.05 Tartu kesklinna Infotulval osalemine.
13.05 Tartu Forseliuse Gümnaasiumi perepäeval osalemine näomaalijate ja tantsijatega.
15.05 Karlova päevadel osalemine Õpetajate Seminari hoovil näomaalingute, lauajalgpalliga, söömishäirete temaatilise viktoriiniga,
meisterdustega ja tantsu etteastetega.
30.05 Aiapidu Tähe 101 hoovil-oksjon, playback võistlus, moeshow, koogilaat,meestenurk, võistlused, esinemised, grill.
01.06 Lastekaitsepäeval osalemine.
15.06-18.06 Unipiha Tartu linna noortekeskuste laager.
26.06 Kanepi Perepäeval osalemine näomaalingute, õhupallifiguuride ja meisterdamine.
juulikuus osalemine Tartu noortekeskuste noortekülas Tartu kesklinnas.
10.07 Rannaaeroobika päev Elvas: treeningutel osalejad kuskil 30 inimest ja pealtvaatajaid rannas 200 ringis.
12.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 50 noort.
13.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 53 noort.
14.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 50 noort.
15.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 46 noort.
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16.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 36 noort
Juulikuus-etenduse koostamise töötoad noori käis läbi 36.
27.08.10 Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse suveüritus „Vahupidu Reedene beat 2“: tantsuline etteaste, noored, publikut 300
01.09.10 Tarkusepäeval osalemine töötubadega ja tantsuliste etteastetega. 100 inimest publikuks.
10.09.10 Tartu Kaubamaja Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 150.
26.09.10 Tasku Vabaajakeskuses Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 70.
6.10.10 Tartu Kutsehariduskeskuse Õpilaskodu õpilastele Tähe Noorteklubi võimaluste tutvustamine. Noored, publikut 200.
9.10.10 Atlantise Noortepeol esinemine: noored, publikut 500.
16.10.10 Lõunakeskuses Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 150.
7.11.10 Tartu Linna Pere Päeval osalemine näomaalingud, õhupallid, maskotid. Publikut 500.
03-05.12.12 Tartu Näituste Jõululaadal programmi ja noortekeskuste ala koordineerimine. Külastajaid 1200.
17.12 Tähe Jõulupidu. Osalejaid 108.
2010. AASTA TEGEVUSKAVA
Lisaks igapäevastele tegevustele nagu lauamängude mängimine, lauajalgpalli mängimine, suhtlemine sõpradega, arvuti kasutamine,
meisterdamine toimusid järgmised suuremad üritused:
1. Aprillikuus toimuv Tähekatrall-mängiti sportlikke mänge, erinevaid temaatilisi telemänge (rooside sõda, miljonimäng, kuldvillak), tehti lühifilme
ja wii-turniire. Igal nädalal oli oma teema: alkohol, suitsetamine, toidulisandid, söömishäired ja arvutisõltuvus. Vanemad noored õpetasid
noorematele erinevate sõltuvuste pahupooli ja tagajärgi.
2. filmiõhtud;
3. pitsaõhtud;
4. koristustalgud ühiselt;
5. 22-26.11 sünnipäevanädala tähistamine-meisterdamine, filmipäev, kostüümipidu, kadripäev, mängupäev, kokanduspäev.
6. sünnipäevade tähistamine tordi ja vahva grupipildiga.
7.piparkookide valmistamine noortega.
8. küünalde valmistamine.
9. ÜKT noortele töö tegemine.
Avatud õpitoad või klubiline tegevus nädalaprogrammis (sündmused ja saavutused) Lisaks kindlatele huviringidele, kus said noored
osaleda pakuti võimalust osaleda järgmistes TASUTA klubilistes tegevustes:
1. Diskori kooli avatud õpitoad laupäeviti (17.04,22.05);
2. ürituste korraldustiimi koosolekutel kaks korda nädalas;
3. tantsutreeningud etenduse Seks tarbeks terve juulikuu, igapäevaselt 16.00-18.00;
4. loodussõprade ring alates oktoobrist kaks korda nädalas;
5. mõõgavõitluse töötoad alates 20.novembrist.
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 alates augustikuust toimima hakanud 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.
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Alates novembrist loodi uus vabatahtlik ametikoht-huvitegevuse koordinaator. See on noor, kes kogub huviringide juhendajatelt ja osalejatelt
infot ning jälgib aruandluse täitmist. See on noorele võimalus enda teostamiseks.
Uuel aastal on plaanis vabatahtliku koordinaatori valimine. Hetkel on noorte poolt kandidaadid esitatud ja motivatsioonikirjad koostatud,
järgmisena tuleb tööintervjuul käitumise õpetamine ning hindamiskomisjoni koordineerimine.
Noorte nõustamine omaalgatusprojektide läbiviimisel (sündmused ja saavutused)
Noorte nõustamine käib igapäevaselt Triin Raudoja poolt.
Maikuus toimus meie vabatahtliku Kristiina Maremäe juhtimisel mängujuhtide koolitusprojekt, mida saab ka nimetada noortealgatuseks.
Kevadel tehti palju tööd 18 Tartu Forseliuse Gümnaasiumi Rekreatsiooni eriala 10-12.klassiõpilastega ja nende poolt korraldati
noortealgatustena maikuus Kossuvõistlus, Aiapidu, Playbacki võistlus.
Sel aastal sai Euroopa Noored Eesti Büroost noortealgatusena toetust Seksituuri projekt, mille tuumik koosnes peamiselt Tähe Noorteklubi
vabatahtlikest ja projektinõustajaks oli Triin Raudoja (vabatahtlik noorsootöötaja).
Alates oktoobrist jagame raha ESF projekti raames noortealgatustele ja koolitame noori projekti kirjutamise teemal. 2010. aastal said esimesest
taotlusvoorust rahastuse Raatuse Gümnaasiumi Salongiõhtu ja Tartu Valla Noorte Infoõhtu Lähte Ühisgümnaasiumis. Samuti alates detsembrist
on Triin Raudoja Euroopa Noored Eesti Büroo ametlik projektinõustaja, kes koolitab Ideede Inkubaatori (4-5.12) koolituse raames.
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. Alates oktoobrist teeme koostööd Hariduse
Tugiteenuste Keskuse kahe psühholoog-karjäärinõustajaga, kelle poole suuname vajadusel omad noored. Noorsootöötajad ise ka pidevalt
arendavad ennast selles valdkonnas. Samuti suhtleme tihedalt Forseliuse Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogiga kui on mure mõne õpilase pärast.
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 tuvustada neile võimalusi. Anname neile võimalusi katsetada erinevaid rolle.
Koolivaheaja tegevused (sündmused ja saavutused)
Jaanuar-projekt Mina usun ja suudan muuta maailma 13 ja vanematele noortele.
04-08.01 Linnalaager Talvechill-käidi Kuutsemäel suusatamas, Lõunakeskuses uisutamas, Ahhaa kinos, Ekraani kinos, Auras ujumas ja külas
käis superstaar Anis.
22.03-27.03 Linnalaager Kevadchill-räägiti taaskasutusest, prügi sorteerimisest, tervislikust toitumisest, peenarde rohimisest, tervislikust
eluviisist.
7-11.06 Linnalaager SuveChill Matka eri-käidi iga päev kas jala, jalgrattastega kuskil huvitavas paigas.
25.10-29.10 Linnalaager Sügistrall Mängu eri- külas käis Pipi,külastati Eesti Rahva Muuseumi,tutvuti orienteerumise põhitõdedega, käidi kinos ja
laager lõppes Halloweeni pidu.
Noortekoolitused aktuaalsetel teemadel (sündmused ja saavutused)
apr-mai->mängujuhtide koolitus noortele, kus õpetatati noorte lasteürituste läbi viimist.
22.10; 10.12 õpilasesinduste pitsaõhtud, mis on mitteformaalsed istumised koos koolitusega, kuidas muuta paremaks ÕE tegevust ja paremini
korraldada üritusi.
20.11 projekti koolitus noortele.
Sündmused ja tegevused väljaspool noortekeskust:
24.04 Atlantise koolinoortepeol osalemine.
08.05 Tartu kesklinna Infotulval osalemine.
13.05 Tartu Forseliuse Gümnaasiumi perepäeval osalemine näomaalijate ja tantsijatega.
15.05 Karlova päevadel osalemine Õpetajate Seminari hoovil näomaalingute, lauajalgpalliga, söömishäirete temaatilise viktoriiniga,
meisterdustega ja tantsu etteastetega.
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30.05 Aiapidu Tähe 101 hoovil-oksjon, playback võistlus, moeshow, koogilaat,meestenurk, võistlused, esinemised, grill.
01.06 Lastekaitsepäeval osalemine.
15.06-18.06 Unipiha Tartu linna noortekeskuste laager.
26.06 Kanepi Perepäeval osalemine näomaalingute, õhupallifiguuride ja meisterdamine.
juulikuus osalemine Tartu noortekeskuste noortekülas Tartu kesklinnas.
10.07 Rannaaeroobika päev Elvas: treeningutel osalejad kuskil 30 inimest ja pealtvaatajaid rannas 200 ringis.
12.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 50 noort.
13.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 53 noort.
14.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 50 noort.
15.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 46 noort.
16.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 36 noort
Juulikuus-etenduse koostamise töötoad noori käis läbi 36.
27.08.10 Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse suveüritus „Vahupidu Reedene beat 2“: tantsuline etteaste, noored, publikut 300
01.09.10 Tarkusepäeval osalemine töötubadega ja tantsuliste etteastetega. 100 inimest publikuks.
10.09.10 Tartu Kaubamaja Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 150.
26.09.10 Tasku Vabaajakeskuses Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 70.
6.10.10 Tartu Kutsehariduskeskuse Õpilaskodu õpilastele Tähe Noorteklubi võimaluste tutvustamine. Noored, publikut 200.
9.10.10 Atlantise Noortepeol esinemine: noored, publikut 500.
16.10.10 Lõunakeskuses Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 150.
7.11.10 Tartu Linna Pere Päeval osalemine näomaalingud, õhupallid, maskotid. Publikut 500.
03-05.12.12 Tartu Näituste Jõululaadal programmi ja noortekeskuste ala koordineerimine. Külastajaid 1200.
17.12 Tähe Jõulupidu. Osalejaid 108.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja
kinnitab, et:
• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga;
• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt organisatsiooni finantsseisundit, ajandustulemust ja
rahavoogusid;
• kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise
aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
• MTÜ Tähe Noorteklubi on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Raha

65 568

40 322

Nõuded ja ettemaksed

16 821

17 900

Kokku käibevara

82 389

58 222

82 389

58 222

Võlad ja ettemaksed

80 856

32 488

Kokku lühiajalised kohustused

80 856

32 488

80 856

32 488

25 734

2 813

-24 201

22 921

1 533

25 734

82 389

58 222

Varad
Käibevara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

9

Tähe noorteklubi

2010. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

428 285

422 613

76 636

116 638

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

7 297
504 921

546 548

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-414 865

-188 182

Mitmesugused tegevuskulud

-114 305

-147 312

Kulud

Tööjõukulud
Kokku kulud

-188 209
-529 170

-523 703

-24 249

22 845

Finantstulud ja -kulud

48

75

Aruandeaasta tulem

-24 201

22 920

Kokku põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

-24 249

22 845

1 802

24 306

47 667

-82 724

27

75

25 247

-35 498

Kokku rahavood

25 247

-35 498

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

40 321

75 819

Raha ja raha ekvivalentide muutus

25 247

-35 498

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

65 568

40 321

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008

2 813

2 813

Aruandeaasta tulem

22 921

22 921

31.12.2009

25 734

25 734

-24 201

-24 201

1 533

1 533

Aruandeaasta tulem
31.12.2010
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi 2010. 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
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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 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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

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.
Lisainformatsioon
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
(kroonides)

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

31.12.2010

31.12.2009

6 034

16 900

6 034
10 788
10 788
16 822

16 900
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

23 676

11 002

Sotsiaalmaks

29 995

10 468

Kohustuslik kogumispension

1 542

260

Töötuskindlustusmaksed

4 368

1 516

59 581

23 246

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod
31.12.2010
Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu LInnavalitsuse Kultuuriosakond

347 863

Euroopa Noored Eesti Büroo

22 809

Tartu Maavalitsus

23 956

Kohaliku Omaalgatuse programm

15 590

Tartu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond
Muud sihtotstarbelised tulud

1 500
16 517

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

428 235

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

428 235

31.12.2009
Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Euroopa Noored Eesti Büroo

51 153

Tartu Linnavalitsus

368 460

Eesti Kultuurkapital

3 000

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

422 613

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

422 613
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Lisa 5 Tööjõukulud
(kroonides)

2010

2009

178 180

137 527

59 808

50 682

Kokku tööjõukulud

237 988

188 209

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

237 988

183 017

2

5

31.12.2010

31.12.2009

14

22

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 6 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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