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Tegevusaruanne

MTU■ Hiiumaa Lasterikaste Perede U■hendus on tulu mittetaotlev nelja ja enama lapsega perede vabatahtlik u■hendus ning loodud

lasterikaste perede laste kasvu- ja arengutingimustele kaasaaitamise eesma■rgil.

U■hingu tegevuse eesma■rkideks on:

·         lasterikaste perede huvide kaitse

·         harivate ja kultuuri- ning spordi-u■rituste korraldamine u■hingu liikmetele

·         perede va■a■rtustamine

·         lasterikastest peredest pa■rinevate andekate laste toetamine

·         lasterikaste perede probleemide uurimine ja nende lahendamisele kaasaaitamine riiklike ja u■hiskondlike organisatsioonide abil

·         kontaktide loomine analoogsete u■hingutega.

2013. aastal korraldati ja osaleti kokku kaheteistkümnel suuremal su■ndmusel. Nendeks olid:

1.      Hiiumaa Lastefestivali ku■lastamine

2.      Rock Summeri kontserdil osalemine

3.      ELPL suvepäevad Valgamaal

4.      Puutöö teemaline käsitööpäev

5.      Sportlik perepäev Sõrul

6.      Seebitegemise töötuba

7.      Tallinnas kinoku■lastus

8.      messil Laps ja Pere osalemine

9.      Kogupere konverentsi TERVE PERE korraldamine ja osalemine

10.  Teatrireis Pärnusse “Sinilind” (Aitan lapsi projekti raames)

11.  Jo■uluhommik Ka■ina ujulas

12.  Jõululaadal osalemine

Lisaks ko■igele sellele jagati ja vahendati erinevat riide- ja toiduabi ning korraldati kolm riidelaata. Osaleti projektis Koos Kooli ning koguti

koolitarbeid lasterikaste perede koolilastele. Osaleti ELPL juhatuse koosolekutel ja Liidupa■eval Vabaõhumuuseumis. MTU■ Hiiumaa

Lasterikaste Perede U■hendus on Eesti Lasterikaste Perede Liidu liige, mille kaudu osaletakse perepoliitika va■ljato■o■tamisel ja

pereso■braliku u■hiskonna kujundamisel. Aastal 2013 alustati tegevusi koostöös ELPL liikesorganisatsioonidega lasterikaste peredele mõeldud

sooduskaardi väljatöötamist.

Suurimad rahastajad oli 2013 aastal Eesti Lastevanemate Liit ja Eesti Lasterikaste Perede Liit, lisaks saadi toetust läbi mitmete projektide ja

tegemisi toetasid ka kõik Hiiumaa omavalitsused. Üheks sissetuleku allikaks on ka u■henduse liikmemaksud.

MTU■ Hiiumaa Lasterikaste Perede U■hendust juhib viie liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele ei ole 2013. majandusaastal arvestatud

to■o■tasu. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 893 91  

Nõuded ja ettemaksed 173 2  

Kokku käibevara 1 066 93  

Kokku varad 1 066 93  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 57 25 3

Kokku lühiajalised kohustused 57 25  

Kokku kohustused 57 25  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 68 -44  

Aruandeaasta tulem 941 112  

Kokku netovara 1 009 68  

Kokku kohustused ja netovara 1 066 93  



5

Mittetulundusühing Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 549 1 051 3

Annetused ja toetused 7 054 2 824 4

Kokku tulud 9 603 3 875  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 662 -3 763 5

Kokku kulud -8 662 -3 763  

Põhitegevuse tulem 941 112  

Aruandeaasta tulem 941 112  



6

Mittetulundusühing Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 941 112  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -171 38  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 32 -72  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
7 054 2 824 4

Muud rahavood põhitegevusest -7 054 -2 824 5

Kokku rahavood põhitegevusest 802 78  

Kokku rahavood 802 78  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 91 13  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 802 78  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 893 91  



7

Mittetulundusühing Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus 2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 -44 -44

Aruandeaasta tulem 112 112

31.12.2012 68 68

Aruandeaasta tulem 941 941

31.12.2013 1 009 1 009
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus 2012. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt mittetulundusühingute seadusest ja

Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida

täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ja üldtunnustatud raamatupidamise põhimõtted.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi

kuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 05.01.2014 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute

andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil mittetulundusühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest

raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute

lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Mittetulundusühingus ei ole moodustatud reservkapitali.

MTÜ Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühingu tegevuse jätkuvusest.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise

aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha pankade arveldusarvetel. Raha ja selle ekvivalendid on

bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata summasid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet

eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Nõuded liikmete vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi,

arvestades teada olevat informatsiooni liikme maksevõime kohta.

Nõuete all kajastatakse ka sihtfinantseerimise annetused ja toetused ning on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Sihtfinantseerimise annetused ja toetused on tekkepõhiselt kajastatud, kuid bilansipäevaks veel laekumata annetused ja toetused on

kajastatud nõuetena.

Finantskohustused

Lühiajalised on kohustused, mille maksetähtaeg on 1 aasta või vähem kui 1 aasta.

Pikaajalised on kohustused, mille maksetähtaeg on üle 1 aasta. Pikaajalisest laenust ja muust pikaajalisest kohustusest eraldatakse iga aasta

lõpul järgmisel aastal tagasimaksmisele kuuluv osa, mida kajastatakse lühiajaliste kohustuste all.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

1)mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse

perioodi, mille eest need on tasutud);

2)sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud

sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

annetused ja toetused on mõeldud).

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav

kindlus, et mittetulundusühing vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid

võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud

Majandustegevuse tuluks on varade väljarentimine, millest laekuv kasutustasu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. 

Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 

1)liikme- ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need 

on tasutud;
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2)sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest

(s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud). 

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on

ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide

eest).

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teisele osapoole otsustele.

Seotud osapoolteks on:

1) mittetulundusühingu juhatuse liikmed;

2) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;

3) mittetulundusühingu liikmeid ja asutajaid.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 26 26   
Muud võlad 9 9   

Muud viitvõlad 9 9   
Saadud ettemaksed 22 22   

Muud saadud

ettemaksed
22 22   

Kokku võlad ja

ettemaksed
57 57   

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Ettemaksed liikmetelt 25 25   
Kokku võlad ja

ettemaksed
25 25   

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 2 549 1 051

Kokku liikmetelt saadud tasud 2 549 1 051

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses
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 2013 2012 Lisa nr

Saadud Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks   

Eesti Lasterikaste Perede Liit -

sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
180 1 171  

Üritus Mia jõulumaa 0 460  

Osalemine Euroopa Lasterikaste Perede

Kongressil
0 1 100  

Muud annetused ja toetused 854 93  

Projekt 1 580 0  

LEADER toetus 1 440 0  

Pereseminar 3 000 0  

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 7 054 2 824 5

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Mitmesugused bürookulud 0 398  

Ürituste kulud 3 779 609  
Eesti Lasterikaste Perede Liit - sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
180 1 171  

Üritus Mia jõulumaa 0 485  
Osalemine Euroopa Lasterikaste Perede Kongressil 0 1 100  
LEADER projekt 1 709 0  
Pereseminar 1 811 0  
Projekt 1 183 0  
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 662 3 763 4

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 52 54

MTÜ Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühenduse tegevust juhib viieliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud töötasu.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2014

Mittetulundusühing Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus (registrikood: 80192309) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande

andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REIN JÜRIMÄE Juhatuse liige 30.06.2014

KERSTI TAMMERAND Juhatuse liige 30.06.2014

KERSTI SIMSALU Juhatuse liige 30.06.2014

ÜLLE VAGA Juhatuse liige 30.06.2014

KERSTI REMMELG Juhatuse liige 30.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud

elanikegrupi huvide kaitse
94991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5051674

E-posti aadress hiiumaalasterikkad@gmail.com

Veebilehe aadress www.lasterikkad.eu


