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Tegevusaruanne
Eesmärk
Tähtvere Selts loodi selleks, et iga tähtverelane saaks Tähtvere eluolu korraldamisel käed külge panna ning et terve meie aedlinn oleks üks suur
hästi hoitud õnnelik õunaõu. Tähtvere Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on parendada,
edendada, hoida ja arendada Tähtvere linnaosa turvalisemaks, tervislikuks ja peresõbralikuks elukeskkonnaks, aidata säilitada miljööväärtust,
aidata kaasa linnaosa turvalisuse tõstmisele, tugevdada Tähtvere elanike piirkondlikku identiteeti ja koostööd ning elavdada kohalikku seltsielu;
toetada ja arendada kõigi elanike ja asutuste lõimumist ja koostööd; aktiviseerida kodanikualgatust, ettevõtlikkust, loovust, uuenduslikkust ja
muid inimese terviklikku arengut toetavaid tegevusi, arvestades piirkonnale omast keskkonda ja traditsioone.
Tegevus 2017
•

Õunaõuepäevade 2017 korraldamine, mis toimusid 16-17 september 2017. Sh taotluste kirjutamine Tartu linnale, Tartu Kultuurkapitalile,
läbirääkimised sponsorite/toetajatega.
•

Saadeti kutsed üritusel oma väljapanekuga osalemiseks kõikidele teadaolevatele asutustele, ettevõtetele Tähtveres. Kutsuti tähtverelasi
üles kohtuma ja arutama ÕÕP teostamist. Tegime elavat koostööd Tähtvere Avatud Naistekeskusega.

•

Olulisemad märksõnad Õunaõuepäevadest 2017. aastal: kodukohvikud, taluturg, Voronja galerii korternäitus, kapitaguste piltide
kunstioksjon, ekskursioon Tähtvere ettevõtetesse A le Coq, avatud uste päevad tegi Tähtvere ettevõtte Lemeks, lasteala tegevused,
kontserdid. Tantsijatest esinesid Hõbeking ja Kullakesed.

•

Lastealal olid külas Marge Pärnits Tartu Mänguasjamuuseumist, päris koeratüdruk Lotte, Hull Teadlane teadusteatriga, esinesid
Laulupesa ja Tähtvere lasteaia laululapsed. Linnaraamatukogu tegi töötoa lastele, samuti Eesti ornitoloogide ühing tegi lastele töötoa.

•

Esimest korda avasid ÕÕP raames oma uksed teoloog Uku Masingu kortermuuseum ja skulptor Anton Starkopfi skulptuuridega koduaed,
kuhu on ka skulptor maetud.

•

Erki Tammiksaar tegi Tähtvere ringkäigu huvilistele.

•

Veski tänaval toimus maanteameti ennetustöö, Minikooli hoovis ja majas lastetegvused. Ka Villa Tammekann osales ja tegid uksed lahti.
Kohal oli Psühhobussi ajulabor.

•

Toimus Parukapuu luuleaias tund Lehte hainsalu luulega.

•

Naistekeskuses toimus meestehoid kunstnik Jarõna Ilo juhtimiselkunstiteraapia võtmes. Naistekeskuse initsiatiivil toimus ka Naised
Köögis kontsert.

•

Villa Neobaltias sai õppida saksa keelt, tutvuda sügisese kultuurikavaga ja mängida klaverit.

•

Festival festivalis toimus Kolgata Baptistikogude alal veski tänavas.

•

Taara puiesteel toimus Täika, Matteuse skvääri näitus, Linnaraamatukogu raamatutäika ja rohevahetus. Taara puiestee alguses sai
tutvuda ka Arnold Matteuse näitusega Tartu Linnamuuseumist.

•

Tartu Rahvusvaheline Maja tutvustas kaugete maade toite veski tänava hoovis.

•

Kogusime aiasaadusi ja õunu Tallinna Loomaaia elevantidele.

•

Advendiürituse ja raamatulaada Tähesära Tähtveres korraldamine 1. advendil Tartu Ingeri Majas

•

Taara puiestee ja linnaosa jõulupuu jõulutuledega ehtimine 2017 aasta jõuludel

•

Tasuta biojäätmete konteinerite tellimine linnaosa elanikele (mais 2017, oktoobris 2017)

•

Tartu linna üldplaneeringusse tutvustuskoosolekute korraldamine (2 tk), muudatusettepanekute esitamine linnale

•

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja saamise taotlemine ja aastaaruande vormistamine.

•

Seltsi esindamine Tähtvere pargis toimuval meenutusüritusel 1919. Tartu vabastamise puhul 14.01.2017

•

Matteuse skvääri ideekonkursil linnaosa esindamine

•

Kokkulepe Tähtvere lasteaiaga, et kogukonna lapsed saaksid lasteaia õuealal mängimas käia

•

Tasuta ruumide kasutamise leping Tartu Ingeri Majaga

•

Seltsi järjepideva suhtluse tulemusena suleti lõpuks edukalt Hermanni tn alguses asuva pommivarjendi uksed

•

Seltsi ettepanekul sillutati Oru tn kõnnitee Kassitoome lõigus

•

Marja tänava treppide korrastamise arutelus osalemine

•

Hurda-Taara ristmiku ohutumaks ületamiseks jalakäijatele – suhtlus linnaga, kiirusmõõte tabloo, linna poolt pakutud 2 eskiislahendust.
Teema jätkub 2018. aastal.

•

Tartu linnaosaseltside ümarlauas osalemine ja teiste linnaosapäevade külastamine seltsi esindusega

•

Toetustaotluse kokkupanek, esitamine ja läbirääkimised linna esindajatega reservfondist raha saamiseks ÕÕP 2018 korralduseks. Toetuse
me ka saime 2500€.

•

6 tee ristis konteinerite probleemist teavitamine (sh ületäituvusest) ja lahenduste otsimine koostöös linnaga

•

Tähtvere Seltsi esindaja osales ka töögrupis Tartu Rahvusvahelise Maja, Villa Tammekannu, Tartu Soome kooli, Ingerisoomlaste
Seltsiga, mille ühine eesmärk oli kutsuda Soome 100 aastapäevaks president Kersti Kaljulaid Tartusse neile organisatsioonide poolt ühisele
päevale külla, aga president Kaljulaid kahjuks oli sel ajal juba hõivatud ja loobus tulekust.
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Planeeritavad tegevused 2018
•

Luua toimkonnad eri teemadega tegelemiseks (nt ajaloo toimkond, liiklustoimkond)

•

Tegeleda edasi Tähtvere teadetetahvli teemaga

•

Ühtse stilistikaga suunaviidad ajaloolistele vaatamisväärsustele Tähtveres

•

Korraldada sügisene kogukonnafestival Õunaõuepäevad

•

Korraldada kogupere advendiaja üritus

•

Hurda-Taara ristimiku ohutumaks muutmise teema jätkamine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

1 061

1 101

2

718

0

3

1 779

1 101

1 779

1 101

Võlad ja ettemaksed

211

423

Kokku lühiajalised kohustised

211

423

211

423

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

678

0

Aruandeaasta tulem

890

678

1 568

678

1 779

1 101

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

04.08.2016 31.12.2016

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 038

309

6

Annetused ja toetused

4 525

3 590

7

320

0

5 883

3 899

-4 015

-2 758

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-978

-463

-4 993

-3 221

Põhitegevuse tulem

890

678

Aruandeaasta tulem

890

678

Kokku kulud

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

04.08.2016 31.12.2016

Lisa nr

890

678

Muud korrigeerimised

-4 525

-2 350

Kokku korrigeerimised

-4 525

-2 350

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-718

0

3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-212

423

4

-4 565

-1 249

5 000

2 350

5

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

-475

0

5

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

4 525

2 350

-40

1 101

1 101

0

-40

1 101

1 061

1 101

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest

5

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

678

678

31.12.2016

678

678

Aruandeaasta tulem

890

890

1 568

1 568

31.12.2017
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Tähtvere Seltsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel tuginev avalikkusele suunatud
finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse §
34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend).
Tähtvere Selts kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Juhendis nr 14 toodud skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle lähenditena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit).
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete
väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate
summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus
oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel,
kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma
võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse tulemiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue
ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu
vähendamisena.
Finantskohustised
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad
algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel
kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või kui ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg
on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda
laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu
kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise
järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja
toetused on mõeldud. Liikme-ja sisseastumismakse ning muid tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need
on tasutud.

Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile. Kulutused,
mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning
9
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kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis
osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise
perioodil kasumiaruandes.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse tegev- ja kõrgemat juhtkonda ja eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ning nende poolt kontrollitavaid või
nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha arvelduskontol
Raha kassas
Kokku raha

31.12.2017

31.12.2016

1 013

1 101

48

0

1 061

1 101

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Liikmetelt laekumata
liikmemaksud

718

718

Kokku nõuded ja
ettemaksed

718

718

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
86

86

Liikmemaksude ettemaksed

125

125

Kokku võlad ja ettemaksed

211

211

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

230

230

Liikmemaksude ettemaksed

193

193

Kokku võlad ja ettemaksed

423

423

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu Linnavalitsus

2 350

-2 350

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

2 350

-2 350

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

2 350

-2 350

0

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

7

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu Linnavalitsus
Tartu Kultuurkapital SA

4 500

-475

-4 025

500

0

-500

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 000

-475

-4 525

0

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

5 000

-475

-4 525

0
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

04.08.2016 31.12.2016

1 038

309

1 038

309

2017

04.08.2016 31.12.2016

4 525

2 350

0

1 240

4 525

3 590

4 025

2 350

2017

04.08.2016 31.12.2016

Rahaline annetus

4 525

3 590

Kokku annetused ja toetused

4 525

3 590

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

04.08.2016 31.12.2016

Turundus

1 290

1 169

Ostetud teenused

2 348

914

0

584

377

91

4 015

2 758

31.12.2017

31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv

91

51

Juriidilisest isikust liikmete arv

2

0

Rendikulud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandeperioodil raamatupidamiskohustuslasel ei olnud töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2017
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2016
Kohustised

718

Kohustised
125

193

Ostud

75
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