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Tegevusaruanne
2016. aastal jätkati traditsioonilisi tegevusi ning uuemaid ettevõtmisi. Aasta alguses jätkus huviring
Ettevõtlike Laste Kool ning suvel korraldati lastele Suvekool ja sügisel alustas Põltsamaa ÜG
juures Gaia õppesuunaga 1.klass, mille tegevust toetatakse MTÜ poolt.
2016. aasta I poolel toimus üldkoosolek, kus planeeriti mitmed tegevused, mis ka ellu viidi.
Koostööd tehti Põltsamaa Kultuurikeskusega, Põltsamaa LV lastekaitsespetsialistiga, Põltsamaa
Konstaablijaoskonnaga ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga.
Erinevate teenuste pakkumisega (Suvekool, huviring, töötoad) saadi omatulu, mis kulus ka
ettevõtmiste kulude katteks. Eelmisel aastal võeti vastu ka üks uus liige. Põltsamaa Emadeklubi
kasutuses oli kinnistu augustikuuni, maja juures toimus regulaarselt muru niitmine kevad-suve
perioodil. Suvel toimusid koristus ja pisemad remonditööd maja ruumides tegevuste läbiviimiseks.
Alates 2016 a augustist MTÜ kinnistut ei oma.
Jaanuar-mai jätkas 2015. aastal alguse saanud 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).
26. jaanuar -10. mai osales juhatuse liige MTÜ Arenguprogrammi 6-päevasel koolitusel Jõgeval,
MTÜ juhtimisvõimekuse tõstmise, vabaühenduste tegutsemisvõime ja finantssuutlikkuse
arendamise eesmärgil. Korraldajaks Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
14. -15. aprillil toimus KÜSKi teenusedisaini töötuba teenuse pakkumise võimekuse tõstmiseks,
töötoas osales kaks klubi liiget.
7. veebruaril toimus Breiktantsu Kodus Ahviaasta tähistamine. Tervitati algavat ahviaastat ja
kogutie energiat uueks aastaks muusika rütmis. Ahviaasta sai väärikalt vastu võetud ja osalejatel
akud energiat täis laetud! Pärast 100 minutit rütmis liikumist kirjutati: olen väsinud, aga meeldis ja
lõbus oli, sai lihtsalt tantsida ja see oli nagu trenn. Hea enesetunne. AITÄH!
http://poltsamaa.info/index.php/1938-fotod-poltsamaa-emadeklubi-tervitas-lossihoovis-tuleahvi-aastat

7. mail toimus Kultuurikeskuses Emadepäeva kontsert, kus Emadeklubi korraldas õnneloosi, välja
loositi 10 torti. Tordiloos on pikaaegne traditsioon, mis annab kontserdile juurde põnevust. Ka
sellel aastal pandi välja ka üllatusloos – õhtusöögipakett perele, mille pani välja Kohvik O.
Põltsamaa Emadeklubi osales ka lastekaitsepäeva korraldus-toimkonnas ning viis läbi 1. juunil
toimunud lastekaitsepäeval meisterdamise kalateemalise töötoa.
http://poltsamaa.info/vana/index.php/8-uudised/2132-fotod-suurejooneline-lastekaitsepaeeva-taehistamine-poltsamaal

Juulikuus toimusid Emadeklubi majas koristustalgud ning remondi- ja viimistlustööd, tehti
ettevalmistusi Suvekooli jaoks. Enne suve toimunud MTÜ üldkoosolekul otsustat, et MTÜ-l käib
renoveerimist vajava maja ülalpidamine üle jõu ning otsustati maja müüki panna. Kinnistu müük
tõi endaga kaasa maja tühendamise vajaduse. Emadeklubi kangasteljed anti Põltsamaa
Päevakeskuses käivate kudujate kasutusse; lauad, toolid ja kapid jm jagati majanduslikult raskustes
olevatele peredele.
16. - 19. august toimus 4-päevane Suvekool 7-9 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. Suvekoolis tutvuti
erienvate maadega ja valmistati erinevate rahvuste toite; osales 16 last, tegevuste läbiviijateks olid
klubi liikmed, külalisjuhendajad ja vabatahtlikud.
http://poltsamaa.info/index.php/8-uudised/142-poltsamaa-suvekoolis-tutvuti-erinevate-maadega

Esimestel koolipäevadel septembris 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.
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11. novembril toimus Kultuurikeskuse poolt korraldatud isadepäeva kontsert, kus ka Emadeklubi
sai abiks olla - esindaja tervitas isasid ja vanaisasid ja oli eelnevalt abiks õnneloosi toetajate
leidmisel.
http://poltsamaa.info/index.php/8-uudised/322-fotod-poltsamaa-kultuurikeskus-taehistas-isadepaeeva-the-ilves-sisters-kontserdiga

5. detsembril toimus Kultuurikeskuses jõulueelne käsitöölaat, kus Emadeklubi korraldas töötoad.
Huvilistel oli võimalik meisterdada erinevaid jõulukaunistusi. Töötubade läbiviimiseks osteti
erinevaid vahendeid. Gaia klassi lapsed osalesid koos vanematega laadal müügiletiga, lapsed ja
vanemad olid meisterdanud ja küpsetanud müügiks erinevaid tooteid; lapsed said ettevõtluse ja
müügikogemuse.
http://poltsamaa.info/index.php/8-uudised/369-fotod-poltsamaa-kultuurikeskus-voorustas-traditsioonilist-joululaata

MTÜ tegutseb järjest enam haridusvaldkonnas, panustatakse Gaia haridussuuna arendamisse ja
seeläbi kohaliku hariduselu arengusse. 2016. aastal toimusid infopäevad vanematele, töötoad
lastele ja liikmete tutvumiskülaskäigud mitmetesse koolidesse, õpetajad osalesid koolitusel ja osteti
võimlemismatid.
2017. aastal planeeritakse jätkata osade traditsiooniliste üritustega ning uute ettevõtmistega.
Emadeklubi soovib kaasata oma tegemistesse kogukonnaliikmeid ning panustada kohaliku elu
arengusse. MTÜ pöörab edaspidi rohkem tähelepanu hariduse valdkonnale ja planeerib läbi viia
selle valdkonna tegevusi.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

28 162

321

0

7

28 162

328

Materiaalsed põhivarad

0

27 468

Kokku põhivarad

0

27 468

28 162

27 796

27 789

27 789

7

116

366

-109

28 162

27 796

28 162

27 796

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

180

65

3

Annetused ja toetused

400

370

4

Tulu ettevõtlusest

670

490

5

Muud tulud

2 340

7

Kokku tulud

3 590

932

-2 367

-931

6

-858

-107

2

0

-3

-3 225

-1 041

365

-109

1

0

366

-109

Tulud

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt laekunud tasud

180

65

3

Laekunud annetused ja toetused

400

370

4

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

670

497

0

-7

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-2 359

-934

Kokku rahavood põhitegevusest

-1 109

-9

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

28 950

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

28 950

0

27 841

-9

321

330

Raha ja raha ekvivalentide muutus

27 841

-9

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

28 162

321

Rahavood põhitegevusest

Muud põhitegevuse tulude laekumised

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2014

Akumuleeritud tulem

27 789

Aruandeaasta tulem
31.12.2015

27 789

Aruandeaasta tulem
31.12.2016

27 789

116

27 905

-109

-109

7

27 796

366

366

373

28 162
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti
heast raamatupidamise tavast. Tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on
kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Netovara muutuste aruandes kajastatakse aruandeperioodil toimunud
muutusi kõikides mittetulundusühingu netovara kirjetes.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibist lähtudes nende tekkimise momendil. Raamatupidamisaruanded koostatakse
tekkepõhisuse arvestusprintsiibi kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu, viitlaekumisi ja muid lühi-ja pikaajalisi nõudeid (sh.laenunõudeid, deposiite) kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas.Juhul kui
selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus
laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kulumina.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse
arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni
meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava
väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on
kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi
kuluna kasumiaruandes real “põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus”.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Ehitised

25

Annetused ja toetused
MTÜ põhitulu moodustab: kohaliku omavalitsuse poolt saadud tegevustoetus, sihtotstarbeline toetus ürituste korraldamiseks ning annetused,
mida kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või
kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et
sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii
saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.
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Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest
kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Mittesihtotstarbelisi tasusid, annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Tasu, annetus või toetus,
mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlate kulude katteallikana, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega,
ei loeta sihtotstarbelisteks tasudeks.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuse, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist
kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on üle läinud müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav
ja tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline.
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järgselt või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul,
lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine
on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud
Sihtotstarbelised otsekulud on projektikulud. Sihtotstarbeliste kulude kirjel näidatakse aruandeaastal projektidele tehtud kulud
ilma tööjõukuludeta. Muud ostekulud on need, mille katteks on kogutud vastavad vahendid.
Mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide
kulu (näiteks materjalide, pisiremontide- heakorra- raamatupidamis- ja muude teenuste kulu, kantseleikulud, kindlustus, panga teenustasud jne.)
Mitmesuguste tegevuskuludena kajastatakse ka ürituste ning töötubade korraldamisega seotud kulusid.
Muud ebareguslaarselt tekkivad kulud, sh. kahjum materiaalse põhivara müügist, makstud trahvid ja viivised, k.a. maksutrahvid ja -intressid.

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse:
1.tegev- ja kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted;
2.ettevõtte asutajad, liikmed ja töötajad;
3.eelpool loetletud isikute lähikondlased.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
31.12.2014
Soetusmaksumus

27 682

27 682

-107

-107

27 575

27 575

-107

-107

27 682

27 682

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

-214

-214

27 468

27 468

-858

-858

-26 610

-26 610

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Müügid

31.12.2016

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

2016
Ehitised

28 950

Kokku

28 950

2015

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

110

65

Muud sihtotstarbelised tasud

70

0

Kokku liikmetelt saadud tasud

180

65

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised tasud
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

400

370

Kokku annetused ja toetused

400

370

400

0

2016

2015

400

370

2016

2015

Tulu kaupade müügist

183

0

Tulu õpi- ja töötubade jm ürituste korraldamisest

487

490

Kokku tulu ettevõtlusest

670

490

2016

2015

Üür ja rent

15

0

Energia

20

85

20

85

Mitmesugused bürookulud

38

121

Koolituskulud

94

0

833

415

1 072

102

295

208

2 367

931

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Kokku annetused ja toetused

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Elektrienergia

Ürituste korralduskulud
Väheväärtuslik põhivara
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

2016. aastal ei olnud MTÜ-l töötajaid, puudusid tööjõu väljamaksed.
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2016

31.12.2015

6

11

2016. aastal ei ole MTÜ tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ega muid soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2017
Põltsamaa Emadeklubi (registrikood: 80046938) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANNIKA KALLASMAA

Juhatuse liige

23.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

9329

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53312374

E-posti aadress

emadeklubi@gmail.com

