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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.

Tegevused 2019

• Aiajäätmete ühine kokkukogumine: kevadine 17.-19.mail 2019 ja sügisene 9.-10. novembril 2019

• Prügiveo korralduse teemaline arutelu linnavalitsusega – kuidas teha aiajäätmete äravedu kättesaavamaks ja aastaringseks. 

• Õunaõuepäev 15. septembril 2019: kodukohvikud, pannkoogihommik, taluturg, laadaplatsi laul ja tants, õunte kogumine elevantidele, hariv ja

lõbus lasteprogramm laadaplatsil, tervisetunnid ja –nõuanded, õhtune kultuurikava, õunakoogivõistlus, aiasaaduste iludusvõistlus Tähtvere

Nunnu 2019 jpm.

• Tähtvere advendiüritus 1.detsembril 2019: jõulurahu väljakuulutamine kogukonnapuu juures Tähtvere südames, jõululaulud, kuum glögi,

piparkoogid ja päkapikk.

• Taara puiestee puudevahelise kõnnitee kõvakattega katmine linnavalitsuse abil.

• Pöördusime Tartu linna poole saamaks teada, mida kavatseb Tartu linn teha lehepuhuritest lähtuva müra vähendamiseks linnaruumis. Suur

osa linnaruumis olevatest avalikult kasutatavatest aladest on Tartu linna omandis ning alasid hooldatakse vastavalt Tartu linna sätestatud

nõudmistele. Linn lubab otsida lahendusi, aga muudatusi veel rakendatud ei ole.

• Hurda - Taara pst ristmiku uue liikluseskiisi järgi tänavamärgistuse teostamine seoses kehva nähvatuse ja liiklusohtlike olukordadega -

2019.a tähistati eskiisil näidatud teekitsendused. Edasine on võimalik lahendada tänava rekonstrueerimisel edaspidi. Lisaks paigaldati

Hurda-Taara pst ristmikule kiirustabloo sõidukiiruste mõõtmiseks.

• Tuleohutuse teemaline aruelu linnavalitsusega.

Planeeritavad tegevused 2020

• Korraldada sügisene kogukonnafestival Õunaõuepäevad, kaasates korraldamisse võimalikult palju kogukonnaliikmeid.

• Jätkata ühist aiajäätmete kogumist kevadiste ja sügiseste lehekonteinerite korraldamisega.

• Korraldada kogupere advendiaja üritus.

• Põhikirja täpsustamine juhatuse valimise korra osas.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 3 561 2 101 2

Nõuded ja ettemaksed 1 415 972 3

Kokku käibevarad 4 976 3 073  

Kokku varad 4 976 3 073  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 113 158 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 71 0 5

Kokku lühiajalised kohustised 184 158  

Kokku kohustised 184 158  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 915 1 568  

Aruandeaasta tulem 1 877 1 347  

Kokku netovara 4 792 2 915  

Kokku kohustised ja netovara 4 976 3 073  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 193 1 135 6

Annetused ja toetused 6 941 5 151 7

Tulu ettevõtlusest 702 862  

Kokku tulud 8 836 7 148  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 929 -5 100 8

Mitmesugused tegevuskulud -30 -701  

Kokku kulud -6 959 -5 801  

Põhitegevuse tulem 1 877 1 347  

Aruandeaasta tulem 1 877 1 347  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 877 1 347  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -6 929 -5 100 5

Kokku korrigeerimised -6 929 -5 100  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -443 -254 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -45 -53 4

Kokku rahavood põhitegevusest -5 540 -4 060  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
7 000 5 100 5

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 7 000 5 100  

Kokku rahavood 1 460 1 040  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 101 1 061 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 460 1 040  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 561 2 101 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 1 568 1 568

Aruandeaasta tulem 1 347 1 347

31.12.2018 2 915 2 915

Aruandeaasta tulem 1 877 1 877

31.12.2019 4 792 4 792
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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 (v.a 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



9

Tähtvere Selts 2019. a. majandusaasta aruanne

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

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)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskonto 2 855 1 542

Kassa 706 559

Kokku raha 3 561 2 101

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Liikmetelt laekumata

liikmemaksud
1 415 1 415

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 415 1 415

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Liikmetelt laekumata

liikmemaksud
972 972

Kokku nõuded ja

ettemaksed
972 972

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Liikmemaksude ettemaksed 113 113

Kokku võlad ja ettemaksed 113 113

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Liikmemaksude ettemaksed 158 158

Kokku võlad ja ettemaksed 158 158
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes 31.12.2018

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tartu Linnavalitsus 3 100 -3 100 0

Tartumaa Omavalitsuste

Liit
2 000 -2 000 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

5 100 -5 100 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

5 100 -5 100 0

 

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes 31.12.2019

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Tartu Linnavalitsus 5 000 -4 929 71

Tartumaa Omavalitsuste

Liit
2 000 -2 000 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

7 000 -6 929 71

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

7 000 -6 929 71

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 193 1 135

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 193 1 135
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 929 5 100

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 12 51

Kokku annetused ja toetused 6 941 5 151

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 929 5 100

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 6 941 5 151

Kokku annetused ja toetused 6 941 5 151

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Turundus 2 707 1 345

Ostetud teenused 2 565 2 952

Rendikulud 96 0

Ostetud kaubad 1 336 0

Muud 225 803

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
6 929 5 100

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandeperioodil raamatupidamiskohustuslasel ei olnud töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 101 96

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 1 415 113 972 158

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2020

Tähtvere Selts (registrikood: 80404639) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIINA JAKOBSON Juhatuse liige 29.06.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 51995445

E-posti aadress tahtvereselts@gmail.com


