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Tegevusaruanne
MTÜ Põltsamaa Emadeklubi tegevus aktiviseerus 2015. aastal, jätkati traditsioonilisi tegevusi ning lisandusid haridusteemalised ettevõtmised ja
arutelud (alternatiivhariduse võimalikkusest Põltsamaal, erakooli loomise võimalus), suvel korraldati lastele Suvekool ja sügisel alustas huviring
Ettevõtlike Laste Kool. Veebruar - aprill toimusid läbirääkimised Põltsamaa ÜG-i juhtkonnaga, räägiti alternatiivhariduse suuna avamise
võimalusest koolis. Lisaks toimusid erinevate erakoolide külastused, kohtumised piirkonna lapsevanematega, kirjutati artikleid alternatiivhariduse
teemal. Esialgsed läbirääkimised kooliga ebaõnnestusid – kool ei olnud valmis alternatiivsuunda looma. Sügisel 2015 võttis kool kasutusele
üldõppe 1. klassides. Märtsis 2016 oli kool valmis looma enda alla nö Gaia klassi; tänase päeva seisuga Gaia haridussuunaga klass PÜG-s
avatakse.
2015. aastal kirjutati uute tegevuste jaoks ka projekte, kuid rahalist toetust ei saadud. Erinevate teenuste pakkumisega (Suvekool, huviring,
töötoad) saadi omatulu, mis kulus ka samade ja teiste ettevõtmiste katteks. Põltsamaa Emadeklubi kasutuses on kinnistu Põltsamaal,
Kuperjanovi tn 12, suvel niideti kinnistu, kus toimus regulaarselt muru niitmine kevad-suvi-sügis perioodil. Suvel toimusid koristus ja pisemad
remonditööd maja ruumides tegevuste läbiviimiseks.
10. mail toimus Kultuurikeskuses Emadepäeva kontsert, kus Emadeklubi korraldas õnneloosi, välja loositi 10 torti ja õhtusöögipakett
perele. Tordiloos on pikaaegne traditsioon, mis annab kontserdile juurde põnevust. Sellel aasta üllatusloosi – õhtusöögipakett perele, pani välja
Kohvik O.
http://poltsamaa.info/index.php/1440-fotod-ilus-ja-saertsakas-emadepaeeva-kontsert-kultuurikeskuses
Põltsamaa Emadeklubi osales ka lastekaitsepäeva korraldus-toimkonnas ning viis läbi 1. juunil toimunud lastekaitsepäeval meisterdamise
töötoad, meisterdasime rütmipille ja käevõrusid.
http://poltsamaa.info/index.php/1483-galerii-poltsamaa-taehistas-lastekaitsepaeeva-lossihoovis
Juulikuus toimusid Emadeklubi majas suured koristustalgud ning remondi- ja viimistlustööd, tehti ettevalmistusi Suvekooli jaoks.
11. - 14. august toimus 4-päevane Suvekool 5-7 aastastele lastele. Suvekooli lastega osalesime ka Kohvikutepäeval. Emadeklubi maja juures
oli avatud kohvik „Ise tehtud, hästi tehtud!“; müügiletil olid laste ja vanemate poolt valmistatud küpsetised ja lapsed olid müüjateks. Külastajatele
näidati ka suvekooli raames valminud etendust. Suvekoolis osales 20 last, tegevuste läbiviijateks olid klubi liikmed, tkülalisjuhendajad ja
vabatahtlikud, kaasati ka noori.
http://poltsamaa.info/index.php/1575-emadeklubi-korraldab-poltsamaal-suvekooli
http://poltsamaa.info/index.php/1617-poltsamaa-emadeklubi-korraldas-esimese-suvekooli
20. augustil korraldati Põltsamaa Lillevere piirkonna mänguväljaku talgud. Talgute käigus korrastati ronimisvahendite all olevad
liivapinnased. Talgutel osalesid Põltsamaa linna noored.
Esimesel koolipäevadel korraldati aktsioon „Turvaliselt üle sebra“ koostöös Põltsamaa Konstaablijaoskonnaga ja Põltsamaa ÜG-ga. Esimese
koolipäeva hommikul olid emadeklubi liikmed ja vabatahtlikud koolimajade lähedal ülekäiguradadel, et pöörata liiklejaid tähelepanelikkusele.
Osales 8 vabatahtlikku.
Oktoobrist alustas tegevust huviring Ettevõtlike Laste Kool Põltsamaa Kultuurikeskuse ruumides, kuna klubi enda ruume ei ole võimalik
külmal perioodil kasutada. Osalesid 5-7 aastased Põltsamaa linna lapsed (8 last).
http://poltsamaa.info/index.php/1703-poltsamaa-emadeklubi-kaeivitab-ettevotlike-laste-kooli
10. oktoobril toimus Emadeklubi majas Gaia kooli infopäev, kus tutvustati lapsevanematele Gaia haridust.
http://poltsamaa.info/index.php/1719-gaia-kool-korraldab-poltsamaal-infopaeeva
23. novembril toimus Emadeklubi majas Avatud uste päev ja Kogukonna Koja loomise mõttetalgud Jõgevamaa Ühisnädala raames.
Kohale tuli 19 inimest nii linnast kui maalt; arutleti selle üle, kas Põltsamaal võiks olla kogukonnakoda, mis oleks avatud kõikidele
elanikegruppidele. Oodatud olid kõik, kes soovisid kaasa rääkida ja omapoolseid soovitusi anda ka selles osas, millistest tegevustest ja
teenustest tuntakse linnas puudust. Kersti Kurvits andis ülevaate teistest toimivatest kogukonnakeskustest. Mõttekojas osalejatelt tul palju
vahvaid ideid, mida võiks Põltsamaal arendada.
http://poltsamaa.info/index.php/1783-poltsamaa-emadeklubi-otsib-huvitavaid-ideid-uehistegevuseks
http://poltsamaa.info/index.php/1806-fotod-poltsamaa-kogukonnakoja-idee-algatajad-said-innustust-juurde
5. detsembril toimus Kultuurikeskuses jõulueelne käsitöölaat, kus Emadeklubi korraldas töötoad. Huvilistel oli võimalik meisterdada erinevaid
jõulukaunistusi. Töötubade läbiviimiseks osteti erinevaid vahendeid. Ettevõtlike Laste Kooli lastega osaleti ka laadal müügiletiga, lapsed ja
vanemad olid meisterdanud ja küpsetanud müügiks erinevaid tooteid; lapsed said ettevõtluse ja müügikogemuse.
http://poltsamaa.info/index.php/1822-fotod-joululaat-poltsamaa-kultuurikeskuses
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

321

330

7

0

328

330

Materiaalne põhivara

27 468

27 575

Kokku põhivara

27 468

27 575

27 796

27 905

27 789

27 789

116

273

-109

-157

27 796

27 905

27 796

27 905

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Liikmetelt saadud tasud

65

90

Annetused ja toetused

370

895

Muud tulud

497

0

Kokku tulud

932

985

Mitmesugused tegevuskulud

-931

-1 033

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-107

-107

-3

-2

-1 041

-1 142

Põhitegevuse tulem

-109

-157

Aruandeaasta tulem

-109

-157

Tulud

Kulud

Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

-109

-157

Põhivara kulum ja väärtuse langus

107

107

Kokku korrigeerimised

107

107

-7

0

0

-21

-9

-71

-9

-71

330

401

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

-9

-71

321

330
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2013

Akumuleeritud tulem

27 789

Aruandeaasta tulem
31.12.2014

27 789

Aruandeaasta tulem
31.12.2015

27 789

273

28 062

-157

-157

116

27 905

-109

-109

7

27 796
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Põltsamaa Emadeklubi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea Raamatupidamistavaga.
Hea Raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Raamatupidamise arvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme. Tulemiaruande
koostamisel lähtutakse RTJ 14 sätestatud põhimõtetest. Rahavoogude aruandes kajastatakse ühingu aruandeperioodi laekumisi
ja väljamakseid, rühmitatuna nende eesmärgile põhitegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudes. Raamatupidamise
aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Aruanne on koostatud eesti keeles ja eurodes. Finantsandmete täpsusaste
on eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Lühiajalised nõuded on üldjuhul võrdsed nende nominaalväärtustega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas
summas.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara: hoone - on arvel bilansis soetusmaksumuses. Kulumit arvestatakse 4 % aastas.
Annetused ja toetused
Põhituluks on sihtotstarbeline KOV poolt saadud tegevustoetus ja lisaks sihtotstarbeline toetus ürituse korraldamiseks ning annetused, mida
kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
Tulud
Tulud ettevõtlusest - teenuste ja toodete müügist saadud tulu.
Kuna ettevõtlus on raamatupidamiskohuslase jaoks kõrvaltegevus, siis võib ettevõtlusega seotud tulusid ja kulusid kajastada netosummana.

Kulud
Kulusid kajastatakse majandusaasta aruandes tulude ja kulude vastavuse printsiibile.
Seotud osapooled
Seotud osapooltega tehinguid ei ole.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Swedbank

321

330

Kokku raha

321

330
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Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Ehitised
31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

27 789

27 789

-107

-107

27 682

27 682

-107

-107

27 682

27 682

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

-107

-107

27 575

27 575

-107

-107

27 575

27 575

-107

-107

27 468

27 468

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

65

90

65

90

2015

2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

370

895

Kokku annetused ja toetused

370

895

2015

2014

Rahaline annetus

370

895

Kokku annetused ja toetused

370

895

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

2015

2014

490

0

7

0

497

0

2015

2014

Muud

-3

-2

Kokku muud kulud

-3

-2

31.12.2015

31.12.2014

11

11

teenuste müük (suvekool, töötoad, huviring)
Ettemaksu tagastamine
Kokku muud tulud

Lisa 7 Muud kulud
(eurodes)

Kajastatud panga teenustasud.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Seotud osapooli ei ole
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