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Tegevusaruanne
MTÜ Tähe Noorteklubi alustas tegevust 2001. Aasta algusest. Kahjuks olid alguses rahalised võimalused napid ja ei olnud võimalik palgalisi
inimesi tööle võtta.
Üldiselt võib jaotada organisatsiooni tegevusi järgmiselt:
1. Avatud noortekeskuse tegevus. Seal viibimine on tasuta. Pakutakse erinevaid võimalusi veeta vabaaega-lauamängud, võistlused, kokkamine
ja filmiöö.
2. Huvitegevus-alumisel korrusel on 10 erinevat huviringi, mis annavad võimaluse tegelda just indiviidile sobiva erialaga.
3. Projektipõhine tegevus-suurüritused ja korduvüritused, igas valdkonnas.
4. Koolitusalane tegevus-koolitused noortele, noorsootöötajatele, töötutele jne.
5. Ürituste läbi viimine tellimisel-laste ürituste korraldamine ja vastavate inimeste koolitus.
6. Rahvusvahelised projektid-noorsoovahetused, rahvusvahelised koolitused jne.
7. Vabatahtlik Teenistus- ENEBi alammeede, saatva ja vastuvõtva organisatsiooni roll.
Ülevaade konkreetsetest tegevustest siin:

1. Diskorite suvekool
Toimumisaeg: 01.07-30.09.2009
Tegevus: Toimusid erinevad koolitused eelkõige töötutele noortele, kes on huvitatud diskori- ja saatejuhiametist. Pärast igat koolitust toimus
üritus (Airport Jam, EstRus tantsuetendus, Suvechill Tartu kesklinnas), kus pandi proovile õpilaste oskused. Projekt lõppes järgkursusega,
mis võimaldas süvendatult antud valdkonnas kätt proovida.
Toetaja: Eesti Kultuurkapital
Projektijuht: Triin Raudoja
2. Noorte omaalgatuslik projekt "Tartu mänguliselt puhtaks"
Toimumisaeg: 15.05-31.07.2009
Tegevus: toimus koristustemaatiline orienteerumismäng Tartus, mille käigus koristati erinevad piirkonnad Tartus puhtaks. Auhinnaks oli
grillimine õuealal.
Toetaja: Tartu Linnavalitsus
Projektijuht: Taavi Pruuli
3. 15-17.mail 2009 Karlova päevadel osalemine Õpetajate Seminari hoovil, väljas oli Täheka teraapiatelk. Telgis sai veeretada erilise
täringuga tuleviku, panna koos oma ideega taimeseemned enda meisterdatud taaskasutuspotti, põletada oma muresid ja vastata
küsimustele miks inimesed suitsetavad, miks tarbitakse energiajooke jne.
4. 29.04-30.05.2009 Koolipidude sari "Koolitümps 2009" korraldamine. Koolipeod toimusid Tartu Forseliuse, Raatuse, Kunsti-, Lähte
Gümnaasiumis ja Vene Lütseumis. Igat koolipidu korraldasid noored ise-juhtisid õhtut, pidasid kohvikut, olid diskoriteks. Toimusid ka
tantsuvõistlused, kus valiti igast koolist parim tantsija. Ürituste sari lõppes tasuta rannapeoga Anne kanali ääres.
5. 01.juunil Lastekaitsepäeva käigus osalesime kudumisgraffiti võistlusel (tegime soovahetuse Tartu moodi), pappkastidest skulptuuride
võistlusel (tegime suure täheka logo), shuffle poisid õpetasid teisi noori ja meisterdasime koos lastega.
6. 24-25.aprillil Balti liiga finaalturniiri ajal LASTENURGA eesti vastutamine ning tegevuste korraldamine. Esimeses pallisaalis oli põnevaid
tegevusi kuni 16-aastastele lastele-erinevad võistlused, meisterdamine, näomaalingud, lauajalgpall, sumokostüümid, koroona, lauatennis,
teha õhupallifiguure ja jumpstyle, melbourne shuffle õppimine. Suurelt ekraanilt sai jälgida kõrvalsaalis toimuvaid mänge. Esinesid spordiklubi
Gymnastic ja Finess võimlejad ja tantsijad ning mängupauside ajal jagasid lastele autogramme finaalturniiril osalevad eri meeskondade
mängijad.
7. 10. - 14. juuni 2009 toimus Tartus 5.Tartu Rahvusvaheline Puhkpillifestival MÜRTSUB PILL. See on pillimeeste pidu koos rahvaga. Meie
poolt oli siis ürituse vabatahtlike vägi. Kõige raskemad olid ettevalmistused (kavade koostamine, printimine, kaelakaartide lamineerimine jne.)
ja usun, et meie juures on kõige osavamad lamineerijad ning kääridega lõikujad.
8. 15.06-19.06 Kakskeelne Linnalaager toimus Olga Viilupi eestvedamisel. Osalejate arv oli küll väike, kuid siiski võib laagrit pidada edukaks.
Tehti arendavaid mänge, õpiti läbi mängude nii eesti kui ka vene keelt. Külastati 4D kino ja Botaanikaaeda.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1-14 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)

31.12.2009

31.12.2008

Lisa nr

Raha

40 322

75 821

2

Nõuded ja ettemaksed

16 900

42 205

3

Kokku käibevara

57 222

118 026

57 222

118 026

Võlad ja ettemaksed

32 488

115 213

Kokku lühiajalised kohustused

32 488

115 213

32 488

115 213

2 813

35 666

Aruandeaasta tulem

21 921

-32 853

Kokku netovara

24 734

2 813

57 222

118 026

Varad
Käibevara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

4-5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2009

2008

Lisa nr

Annetused ja toetused

422 613

615 398

5

Tulu ettevõtlusest

115 638

86 562

6

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud

7 297
545 548

701 960

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-188 182

-511 392

7

Mitmesugused tegevuskulud

-147 312

-33 553

8

Tööjõukulud

-188 209

-189 869

9

Kokku kulud

-523 703

-734 814

21 845

-32 854

Finantstulud ja -kulud

75

0

Aruandeaasta tulem

21 920

-32 854

Kulud

Kokku põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2009

2008

Põhitegevuse tulem

21 845

-32 854

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

25 306

-38 830

-82 724

54 857

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

75
-35 498

-16 827

Kokku rahavood

-35 498

-16 827

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

-35 498

92 647

Raha ja raha ekvivalentide muutus

75 819

-16 826

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

40 321

75 821
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2007

35 666

35 666

-32 853

-32 853

2 813

2 813

Aruandeaasta tulem

21 921

21 921

31.12.2009

24 734

24 734

Aruandeaasta tulem
31.12.2008
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi 2009. 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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised ja rajatised

20

Seadmed

6

Sõidukid

4

Muu inventar ja
IT-seadmed

5

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 Raha
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Sularaha kassas

7 646

74 346

Arvelduskontod

32 676

1 475

Kokku raha

40 322

75 821
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Nõuded ostjate vastu

16 900

42 206

Kokku Nõuded ja ettemaksed

16 900

42 206

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

31.12.2009

31.12.2008

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

11 002

21 760

Sotsiaalmaks

10 468

23 287

260

1 025

1 516

781

23 246

46 853

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 5 Muud võlad
(kroonides)

31.12.2009

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

667

Kokku muud võlad

667

31.12.2008

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

28 372

Kokku muud võlad

28 372

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

11

Tähe noorteklubi

2009. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod
31.12.2009
Saadud

31.12.2009
Tagastatud

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

31.12.2008
Saadud

31.12.2008
Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Euroopa Noored Eesti Büroo

226 976

Tartu Linnavalitsus

385 292

Eesti Kultuurkapital

3 000

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

615 268

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

615 268

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

2009

2008

21 750

57 520

1 500

0

Tulud koolitustegevusest

72 475

0

Muud tulud

19 913

0

Mängujuhi teenus

0

5 400

Töötubade läbi viimine

0

5 365

Ruumide korrashoid

0

18 277

115 638

86 562

Ürituste korraldus
Tulud laagrite korraldamisest

Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

2009

2008

Tooraine ja materjal

11 132

101 722

Energia

81 381

110 006

Elektrienergia

26 959

22 282

Soojusenergia

54 422

59 419

Kütus

28 305

Remonditööd

685

Transpordikulud

33 337

Üür ja rent

43 077

55 431

Mitmesugused bürookulud

10 544

25 820

183 017

189 851

Muud ruumide kommunaalkulud

16 291

24 259

Makstud stipendiumid

10 138

Tellitud tellimustööd

11 443

Tööjõukulud

Varakindlustus
Viivised ja leppetrahvid
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

157 331

701
3 475

2 801

371 199

701 243

2009

2008

9 427

6 111

43 571

418

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

Üür ja rent
Energia
Elektrienergia

2 137

Soojusenergia

1 779

Kütus
Mitmesugused bürookulud

39 655

418

16 726

6 892

Riiklikud ja kohalikud maksud
Ruumide kommunaalkulud
Tellitud tellimustööd
Viivised ja leppetrahvid

300
13 300

1 310

4 989

11 203

37

Väheväärtuslik põhivara

4 104

Maksuameti intressid ja viivised

6 299

Transpordikulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

0

2 900

48 859

4 419

147 312

33 553

13

Tähe noorteklubi

2009. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Tööjõukulud
(kroonides)

2009

2008

137 527

149 889

50 682

39 980

Kokku tööjõukulud

188 209

189 869

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

183 017

189 851

5

5

31.12.2009

31.12.2008

22

22

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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