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Mittetulundusühing Päkapikulaps 2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Päkapikulaps 2011.a. tegevuse ülevaade.

MTÜ Päkapikulaps on eraõiguslik, mittetulunduslik juriidiline isik ning on loodud ühingu vara valitsemiseks ja kasutamiseks Võru Linnavalitsuse

halduses oleva lasteaia Päkapikk huvides. Ühing on asutatud 12.12.2006.a.

MTÜ eesmärgiks on Võru Lasteaias Päkapikk:

- heakorrastatud ja turvalise mängu-, õpi- ja arengukeskonna loomiseks ning laste heaolu tagamiseks rahaliste vahendite leidmine

- omaalgatuslike projektide teostamine, arendamine ja elluviimine

- avalikkuse harimine, täiskasvanute koolitamine

- vabatahtlike tegevuse organiseerimine

Võru Lasteaed Päkapikk on alates 2005.aastast heas koostöös organisatsiooniga Euroopa Noored Vabatahtlikud. Meile annab see võimaluse

kasutada täiendavat ressurssi "lisa-abikäte" näol, kuna enamus rühmi tegelevad Hae Alguse põhimõtteid rakendades.

Õppetegevusi viiakse läbi väikestes gruppides ja ivdividuaalselt erinevates keskustes. Koostöös rühmaõpetajatega jagatakse ülesandeid, kes

millises lastega läbiviidavas tegevuses osaleb, suunab ja abistab lapsi. Samuti aitavad vabatahtlikud organiseerida üritusi, valmistada õppe- ja 

mänguvahendeid. Meie töötajatel on võimalus oma võõrkeeleoskust arendada, avardub maailmapilt, mõistmine erinevatest kultuuridest.

Veebruarist alustasime eeltööd heategevusliku perepäeva "Mängumaa 2011" läbiviimiseks. Tegeleti sponsorite leidmisega, vahendite

valmistamisega, tegevuskeskuste planeerimisega jne.

Mais toimus heategevuslik perepäev "Mängumaa 2011", mis on suunatud Võru linna väikeste lastega peredele. Ürituse ajal on peredel võimalus

tegutseda koos lastega erinevates tegevuskeskustes ( meisterdada, sportida, uurida tehnikanurgas erinevaid masinaid, süüa-juua, lustida, laste

esinemisi vaadata jne). Ürituse ettevalmistamine oli liikmete vabatahtlik panus. Mängumaa ürituse ajal ja sponsoritelt laekunud tulu kasutati

osaliselt mänguväljakute korrastamiseks ja kogutakse raha uue klaveri ostmiseks.

Jätkus projerkti Võru Lasteaed Päkapikk ja FR R Kreutzwaldi Memorialmuuseumi koostööna planeeritud teatritunnid muuseumi hoovis ja

valmistati nende läbiviimiseks vajalikud kostüümid ja dekoratsioonid.

Muinasjuttudeks valiti Kreutzwaldi muinasjutud "Helde puuraiuja" ja "Vaeslapse käsikivi". Kuna mõlemad muinasjutud on seotud eesti muistse

talueluga, otsustati õmmelda linased riided nii lastele, kui õpetajatele ja kasutada rahvuslikku ornamentikat kostüümide kaunistamiseks.

Rahvuslikud ornamendid valmistas pakutrüki tehnikas muuseumi töötaja Marika Sepp. Lastele valmistati lasteaiatöötajate poolt veel

vuaal-rätikud " tule-tantsuks". Dekoratsioonideks kasutati samuti puuvillast kangast ja pakutrüki tehnikat.

Teatritunnid etendusega "Helde puuraiuja" toimusud mais ja juunis. Etendust mängisime ka heategevusüritusel "Mängumaa 2011" osalejatele,

muuseumi sünnipäeval, Võru Folkloorifestivalil. Etenduses osales lasteaia folkloorirühm ja kuus õpetajat. Etenduses mängis kaasa ka muuseumi

muinasjutumemm Helju Kalme.

"Vaeslapse käsikivi" teatritunnid algasid septembris ja etendust mängitakse heategevusüritusel "Mängumaa 2012".

Eesti Kultuurkapitalilt saadud toetus 172,56 eurot kasutati etenduseks vajalike kostüümide ja dekoratsioonide valmistamiseks vajalike vahendite

ostmiseks.
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Mittetulundusühing Päkapikulaps 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Varad   

Käibevara   

Raha 3 070 1 729

Kokku käibevara 3 070 1 729

Põhivara   

Materiaalne põhivara 1 549 1 549

Kokku põhivara 1 549 1 549

Kokku varad 4 619 3 278

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 278 3 379

Aruandeaasta tulem 1 341 -101

Kokku netovara 4 619 3 278

Kokku kohustused ja netovara 4 619 3 278
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Mittetulundusühing Päkapikulaps 2011. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010

Tulud   

Annetused ja toetused 2 212 1 691

Kokku tulud 2 212 1 691

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -684 -1 645

Muud kulud -190 -152

Kokku kulud -874 -1 797

Põhitegevuse tulem 1 338 -106

Finantstulud ja -kulud 3 5

Aruandeaasta tulem 1 341 -101
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Mittetulundusühing Päkapikulaps 2011. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 2 212 1 691

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -874 -1 655

Kokku rahavood põhitegevusest 1 338 36

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 3 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 5

 

Kokku rahavood 1 341 41

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 729 1 688

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 341 41

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 070 1 729
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Mittetulundusühing Päkapikulaps 2011. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 3 379 3 379

Aruandeaasta tulem -101 -101

31.12.2010 3 278 3 278

Aruandeaasta tulem 1 341 1 341

31.12.2011 4 619 4 619
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Mittetulundusühing Päkapikulaps 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Päkapikulaps on koostanud 2011.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le  17 Eesti hea

raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja

Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 64 eurot ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.  

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest:

teenustasud, mittetagastuvad maksud, jne. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on

maha arvatud akumuleeritud kulum (e. jääkmaksumuses). Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. 

Põhivara arvelevõtmise alampiir    64

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.  

Tulude ja  kulude aruanne 

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist.  MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude

aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud  otsesel meetodil.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Juhatuse esimehele ja liikmetele tasusid ei arvestatud.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.  



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Päkapikulaps (registrikood: 80244845) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MERIKE KAVER Juhatuse liige 24.05.2012

ANITA PUNAMÄE Juhatuse liige 30.05.2012

ALIIS VENE Juhatuse liige 15.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused 9329 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7828560

Telefon +372 7828561

Mobiiltelefon +372 5057879

E-posti aadress pakapikulaps@gmail.com


