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Tegevusaruanne
2017. aasta alguses toimunud üldkoosolekul planeeriti mitmed tegevused, mis ka ellu viidi. Lisaks
muudeti Põltsamaa Emadeklubi nimi ja põhikiri ning muutusid ka juhatuse liikmed. Põhikirja
muudatus on vastu võetud 11.07.2017.a Põltsamaa Emadeklubi uus nimi on MTÜ Kogemise Rada.
2017. aastal jätkati traditsioonilisi tegevusi ning uuemaid ettevõtmisi. Jätkusid haridustegevused,
mille raames viidi ellu Põltsamaa ÜG Gaia õppesuunaga klassi õpilastele suunatud tegevusi. MTÜ
panustas ka täiskasvanutele uute teadmiste omandamisega seotud koolituste korraldamisse. Suvel
korraldati lastele Suvekool ja sügisel õppepäev Ettevõtluskülasse, lisaks soetati vahendeid.
Tegevusi kajastasime kohalikus ajalehes Vali uudised.
Jaanuar - aprill toimusid Gaia 1. klassi joogatunnid, oktoober – detsember toimusid tunnid nii
esimesele kui ka teisele klassile. Jaanuar - aprill toimus iga nädal 1 tund, osales 10 last; oktoober detsember toimus 2 tundi nädalas ja osales 16 last. Joogatunnid toetavad õpilasi, et paremini
hakkama saada igapäevses elus, pööratakse tähelepanu füüsilisele ja vaimsele arengule.
Jaanuar - märts toimusid täiskasvanutele inglise keele vestlusringid, et parendada kogukonna
inimeste keeleoskust ja hakkamasaamist töökeskkonnas.
31. jaanuarist - 17. maini osales juhatuse liige MTÜ Arenguprogrammi 6-päevasel koolitusel
Jõgeval. Teemad: Miks on vajalik vabaühenduse mõju hindamine ja kuidas seda teha; mis on
eneseanalüüs; kuidas alustada ühingu eneseanalüüsiga, millist ja kuidas infot koguda; kuidas
eneseanalüüsi koostada. Korraldajaks Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
Aprillikuus soetati väikekandled, mida saavad kasutada Põltsamaa ÜG Gaia klassi õpilased, et
arendada laste pillimänguoskust. Pillid on kasutusel muusikatunnis, kandleringis ja esinemistel.
2017. aasta sügisel saavad kandlemängu koos lastega õppida ka lapsevanemad.
Juunikuus soetati Lillevere mänguväljaku tarbeks uued mänguvahendid, mille paigaldamisega
tegeletakse 2018.aasta kevadel.
7. - 10. august toimus 4-päevane Suvekool 7-9 aastastele lastele. Suvekool toimus kolmandat
aastat, sel korral osales 20 last. Tegevused toimusid Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses
ning linnas, pargis ja talus. Sel korral pöörati rohkem tähelepanu inglise keelele. Lapsed kohtusid
mitmete külalistega (Leedust, Ameerikast, Eestist), kes jagasid reisismuljeid ja rääkisid inglise
keele õppimiset. Toimusid inglise keele tunnid, meisterdamise töötoad ja lapsed osalesid
lõunasöögi valmistamisel. Tegevuste läbiviijateks olid vabaühenduse liikmed, külalisjuhendajad ja
lapsevanemad.
MTÜ on toetanud Gaia klassi loomist Põltsamaale ja panustab ka edaspidi selle arengusse läbi
erienavte tegevuste. Gaia õppesuuna toetamise kaudu saavad kasu ka teised PÜGi õpilased.
Õppeaasta jooksul on olnud võimalik Gaia klassi õpilastel arendada loomimgulisust ning omandada
kunstialaseid teamisi Kunstikoolis.
Septembris alustas pärismusring, kus osaleb kokku 28 õpilast 1. ja 2. klassist. Ringi juhendab
Henrika Trave. Pärimusringis õpilased saavad laulda, tantsida, mängida, tutvuda Eesti vanarahva
kommetega, kuulata jutte, õppida erinevaid pille tundma ja proovida nendel ka mängida. Ringis
õpitakse/kuulatakse Põltsamaa piirkonna regilaule, luuletusi, tantse jne. Erilise tähelepanu all on
kõik, mis on toimunud Eestis 100 aasta jooksul.
17. novembril korraldati suvekoolis osalenud lastele õppepäev Ettevõtluskülasse. Äritänava ehe
miljöö oli väga vahva ning juhendajate käe all õppisid meie lapsed läbi rollimängu “Ettevõtlik
pere” perekonna majandamist, ettevõtlust ning rahatarkust. Lapsed said praktilise tegevuse ja
meeskonnatöö kaudu arendada ettevõtteid, olles ise samal ajal nii töötaja kui ka ettevõtja rollis. See
ettevõtmine on üks Ettevõtlike Laste Kooli tegevustest. Osales 17 last.
28. novembril toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu, vanematekogu ja MTÜ Kogemise
Rada koostöös toitumisalane koolitus lapsevanematele ja kooli töötajatele. Läbiviijaks
toitumisnõustaja Erik Orgu. Koolitusel osales 66 inimest.
1.detsembril osales juhatuse liige seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna
keskus, kui koostöö süda”. Ühendus Loovharidus seminari eesmärgiks on kooli ja kogukonna,
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õpetajate ja õpilaste koostöö toetamine. Ettekannetes tutvustati suurepäraselt toimivaid koostöö
vorme. Päeva teises pooles pakuti koos välja ideid, nende teostamise võimalusi, mida oma
kogukonnas rakendada.
2018. aastal planeeritakse jätkata osade traditsiooniliste üritustega ning uute ettevõtmistega. MTÜ
soovib kaasata oma tegemistesse kogukonnaliikmeid ning panustada kohaliku elu arengusse. MTÜ
pöörab edaspidi rohkem tähelepanu hariduse valdkonnale ja planeerib toetada selle valdkonna
tegevusi.
Vabaühenduse Kogemise Rada tegevused lähtuvad soovist, et Põltsamaa kogukonnas oleksid
mitmekülgsed valikuvõimalused, sealhulgas haridusvaldkonnas läbi kohaliku hariduselu
parendamise ning loovhariduse võimaluste arendamise.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

25 924

28 162

Kokku käibevarad

25 924

28 162

25 924

28 162

27 789

27 789

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

373

7

Aruandeaasta tulem

-2 238

366

Kokku netovara

25 924

28 162

25 924

28 162

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

72

180

3

Annetused ja toetused

450

400

4

Tulu ettevõtlusest

984

670

5

0

2 340

1 506

3 590

-3 468

-2 367

6

-280

0

7

0

-858

-3 748

-3 225

-2 242

365

Intressitulud

4

0

Muud finantstulud ja -kulud

0

1

-2 238

366

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

72

180

3

Laekunud annetused ja toetused

450

400

4

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

984

670

-3 468

-2 359

6

-280

0

7

4

0

-2 238

-1 109

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist

0

28 950

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

28 950

Kokku rahavood

-2 238

27 841

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

28 162

321

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-2 238

27 841

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

25 924

28 162

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2015

Akumuleeritud tulem

27 789

Aruandeaasta tulem
31.12.2016

27 789

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

27 789

7

27 796

366

366

373

28 162

-2 238

-2 238

-1 865

25 924
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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

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.
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,
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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
31.12.2015
Soetusmaksumus

27 682

27 682

-214

-214

27 468

27 468

-858

-858

-26 610

-26 610

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Müügid

31.12.2016

31.12.2017

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

2017

2016

Ehitised

0

28 950

Kokku

0

28 950

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

2016

72

110

Muud sihtotstarbelised tasud

0

70

Kokku liikmetelt saadud tasud

72

180

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

2017

2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

450

400

Kokku annetused ja toetused

450

400

450

400

2017

2016

450

400

2017

2016

0

183

Tulu õpi- ja töötubade jm ürituste korraldamisest

984

487

Kokku tulu ettevõtlusest

984

670

2017

2016

75

15

0

20

0

20

Mitmesugused bürookulud

34

38

Lähetuskulud

32

0

Koolituskulud

30

94

2 110

833

Väheväärtuslik põhivara

932

1 072

Muud

255

295

3 468

2 367

2017

2016

209

0

71

0

280

0

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

Kokku annetused ja toetused

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Tulu kaupade müügist

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Energia
Elektrienergia

Ürituste korralduskulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2017

31.12.2016

6

6
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