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EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Eesti Teadushuvihariduse Liit, edaspidi TEAHU asutati 05.01.2016 aastal. Asutajateks olid Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu

Keskkonnahariduse Keskus, Peeter Sipelgas ning Liina Tamm. Teadushuvihariduse Liit loodi:

• peamise eesmärgiga koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja

-tegevust pakkuvaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve

• selleks, et kaardistada liikmete tegevusi ning koondada info tervikuks, et teha see kättesaadavaks kõigile huvitatud osapooltele;

• otsimaks vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning toetamaks liikmeid nende tegevustes nii materiaalsete kui mittemateriaalsete vahendite

kaudu;

• tegevuste arendamiseks, et hoida LTT valdkonda jätkusuutlikuna.

 

Peatselt peale Liidu loomist alustati ka 2016. aasta tegevusplaani koostamist. Peamiseks eesmärgiks võeti ühtse infosüsteemi loomine, mis

võimaldab:

• lapsevanemad leiavad STEM huviringi

• koolid saavad märku anda juhendaja otsimisest

• potentsiaalsed juhendajad leiavad endale huviringi

• ülevaade toimivatest ringidest, statistika tegemine

Süsteemi loomiseks taotleti ja saadi rahastus Haridus-ja Teadusministeeriumist kui ka asutajaliikmete omavahenditest. Süsteemi loomiseks

korraldati suunatud konkurss, mille tulemusena valiti välja nii eelarvelt kui koostöölt sobilikumad ettevõtted disaini ja „back-end“ loomiseks.

2016. aastal loodi TEAHU-le visuaal (logo), veebileht ning registreeriti TEAHU nimele domeenid teadushuvi.ee, teahu.ee, teadushuviharidus.ee

ning huviring.ee. Liidu ametlik veebileht teadushuvi.ee loodi kasutades TEAHU sisemist kompetentsi. Logo ja visuaalse brändi loomiseks palgati

ekspert väljastpoolt organisatsiooni.

Lisaks korraldati 2016. aasta sügisel esimene Eesti Teadushuvihariduse konverents, kus osales üle 70 osaleja. Teemadeks olid

teadushuvihariduse hetkeseis ja väljakutsed Eestis ning lahenduste otsimine.

Konverentsi tulemusena toimus esimene suurem TEAHU liikmeskonna kasvamine. Uusi liikmeid saadi juurde üle 20. Lisaks konverentsile

tegutsesid TEAHU juhatuse liikmed, kelleks 2016. aastal olid: Heilo Altin, Signe Söömer, Liina Tamm, Peeter Sipelgas, Taavi Duvin, Kristi Kivilo,

ka liikmete leidmise ning sõnumite levitamisega leviüritustel ja ka finantsvahendite leidmine 2017. aasta tegevusteks.
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EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 28.01.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 11 259 0

Nõuded ja ettemaksed 42 0

Kokku käibevarad 11 301 0

Kokku varad 11 301 0

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 162 0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 9 995 0

Kokku lühiajalised kohustised 10 157 0

Kokku kohustised 10 157 0

Netovara   

Aruandeaasta tulem 1 144 0

Kokku netovara 1 144 0

Kokku kohustised ja netovara 11 301 0
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EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 28.01.2016 -

31.12.2016

28.01.2016 -

28.01.2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 396 0

Annetused ja toetused 900 0

Kokku tulud 1 296 0

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -152 0

Kokku kulud -152 0

Põhitegevuse tulem 1 144 0

Aruandeaasta tulem 1 144 0
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EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 28.01.2016 -

31.12.2016

28.01.2016 -

28.01.2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 558 0

Laekunud annetused ja toetused 900 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -194 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
9 995 0

Kokku rahavood põhitegevusest 11 259 0

Kokku rahavood 11 259 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 11 259 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 259 0
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EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 0 0 1 144 1 144

31.12.2016 0 0 1 144 1 144
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EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Teadushuvihariduse Liidu 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,

mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,

on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Sihtfinantseerimise tulud

Sihtotstarbeline toetus sisaldab tulusid tegevuse rahastamiseks asutajaliikmete poolt. Sihtotstarbeliste toetustena projektide

teostamiseks laekunud tulude ja tegevuskulude katteks laekunud tulude üle peetakse erinevat arvestust.

Projektidega seotud kulude katteks saadud vahendid kajastatakse lähtuvalt tulude-kulude vastavuse printsiibist tuluna projektide

realiseerimisel ehk nendega seotud kulutuste tekkimisel. Need projektide kulude katteks laekunud tulud, mis ei ole aastaaruande lõpu seisuga

veel lõpetatud ja kuludega kaetud, kuid mille tulevaste perioodide jooksul tekkivate kulude katteks on raha juba eraldatud, kajastatakse

bilansikirjel „Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest“.

Liidu tegevuskulude katteks laekunud tulud kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt tuludena nõudeõiguse tekkimise hetkel.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse asutajaid ja liikmeid.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 28.01.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 11 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 12 4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016

Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 162

28.01.2016 - 31.12.2016 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 7 1 296



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2017

EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT (registrikood: 80396615) 28.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTI KIVILO Juhatuse liige 26.04.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5187617

Mobiiltelefon +372 5175300

E-posti aadress heilo.altin@gmail.com


