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Tegevusaruanne

Mittetulundusühing nimega Pärnumaa Lasterikkad (edaspidi “Ühing“) on 27. detsembril 1993. aastal loodud MTÜ
Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit õigusjärglane. Nimi muudeti 2019 aasta aprillis toiminud üldkoosolekul vajadusega
olla nimeliselt sarnane teiste üle-eestiliste sama sisuliste ühingutega. Uuendatud on ka koduleht, milles kajastuvad kõik
toimunud üritused, meediakajastused.

Põhikirja järgselt saavad ühinguga liituda pered, kus kasvamas 3 ja enam alaealist ja kuni 26 a (k.a.) õppivat last.
Liikmeskonnast ei arvata pere välja juhul, kui lapsed on saanud täisealisteks, kuid ta on aktiivne ja maksab igal aastal
õigeaegselt liikmemaksu. 13-le perele on omistatud auliikme staatus.

Liidu tegevust juhib ja otsuseid teeb alates novembrist 2018 4 – liikmeline juhatus. (Ilona Palmsaar, Evelyn Gustavson,
Triin Jõgeva ja Kauri Mitt). Igapäevast MTÜ juhtimist ja tegevuskava viivad ellu võrdselt neli juhatuse liiget, kes
saavad juhatuse koosolekutel kord kuus kokku MTÜ kontoris või veebi vahendusel. Jooksvad küsimused lahendatakse
samuti veebi teel. Revisjonikomisjoni liige: Kaja Mägi. Raamatupidamisteenust osteti sisse firmalt Pärnu Farrier
Service OÜ.

Pärnumaa MTÜ kontor asub Kuninga tn. 34 Pärnu.

 

2019 aasta algas MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liidu 25 aasta juubeliüritusega, mis toimus jaanuaris Endla
teatris. Üritusele oli registreerinud 150 pere ja kokku oli koos külalistega teatris juubeliüritust nautimas 450 inimest.

Jaanuar-veebruar toimus Kuninga tn 34 kontori ruumide korrastused ja ümberpaigutused.

Märtsis toimus Nooruse majas liidu üldkoosolek, aprillis raamatukogu saalis üldkoosolek.

Aprillis käisime Jaansoni rajal kevadet tervitamas ja tegime tervisesporti koos vahvate mõistatustega rajal.

Mai kuus viisime emad Hedon Spasse vaikset Spad nautima ja emadepäeva tähistama. Tori lilleaiaga ühes, kingiti
emadele ka kaunis lilleõis õue istutamiseks. Käisime tutvumas ka ühe Pärnumaa vallaga, nimelt Tori vallaga, kus meie
liidu liige ise tegi tutvustava ringkäigu Tori hobusekasvanduses, kirikus ja põrgus. Eesti Kunstiakadeemiasse Eesti
Lasterikaste Perede liidu korraldataval Suurperepäevale võimaldasime Pärnumaa suurperedel minna ühise bussiga.

Eesti Lasterikaste Perede Liit on seisnud sel aastal hea selle, eest, et pered viibiksid rohkem õues ja tegeleksid sportlike
tegevustega, seetõttu oli Pärnumaa liidu korraldada sellel aasta ühes kuus üks tegevus. Meie valisime selleks discgolfi.
Jõulumäele tuli kokku 78 inimest, keda juhendasid hetkel Eesti parim naisdiscgolfar Kristin Tattar ja mees golfar Silver
Lätt.

Kaks väga aktiivset vabatahtlikku korraldasid suurpere lastele Linnalaagri „Teadmised rikastavad”, tegevusi jätkus
terveks nädalaks.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu korraldatud Suvekoolis osales meie liidust 16 pere, kokku 98 inimest.

Iga aastane koolikampaania Selverites on tänu MTÜ väga toredatele vabatahtlikele toonud suure hulga koolitarbeid,
mille jagamisel lähtusime sel aastal. Komplekteerisime ühte kokku 100-le perele lähtuvalt laste vanusest esmased
vajadused kooli minemisel. 1-sse klassi minejad said kõik vajaliku meie käest.

Oleme jaganud igas kuus vähemalt kolmel korral toiduabi, mis meile tuleb Soomest läbi Lääne-Harju Lasterikaste
Perede Liidu.

Meil on olnud mitmeid kordi teleri pühapäevi, kus suurpere lapsed tulevad ja vaatavad koos multifilmi ja samas on ka
olnud mõni vahva tegevusjuhendaja samal ajal ja teinud lastega erinevaid, vahvaid tegevusi.

Augustis algas ka meie selle aasta üks suuremaid koolitusprojekte, nimelt oli teema „ taaskasutus”. Vahvad suurpere
emad, õmblesid taaskasutatud materjalidest tõeliselt suured poekotid igale perele, et nende toiduabi kott oleks looduslik
ja mitmeid kordi kasutatav. Koos käidi mitmeid korda ja lõpuks valmisid 150 riidekotti. Kotid olid üks osa
jõulukingitustest jõulupeol.

Septembris tegime korduvalt mõttetalguid ja otsisime ideid ja mõtteid aastale 2020. Septembris leidis aset ka 2019
aastal kõige rohkem vabatahtliku tööd teinud vabatahtlikele tänuüritus. Veetsime päeva elamusreise pakkuval jahil
Jenny Kruse, jagasime mõtteid uueks aastaks ja nautisime ühte tuulevaba päeva Pä.rnu lahel. Lisaks said 25
vabatahtlikku tänutäheks ka OÜ Savinäpud kinekaardid, mille nad said realiseerida detsembris 2019.
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Novembris anti ühingule Taiwani ettevõtlike noorte organisatsiooni poolt üle annetus 5500$, mida ühing saab oma
tegevusteks kasutada.

Novembris ootasime isasid Perona Bowlingusse, et aeg oleks vaid meestele ja õhtu oleks täis meeste jutte.

8 detsembril toimus traditsiooniline jõuluüritus Pärnu Kontserdimajas, kus oma mustkunsti maagiat näitas meile Eesti
üks vahvamaid ja tuntumaid mustkunstnikke Richard Samarüütel. Lisaks oli meisterdatud peredele ka fotonurk, kus
jäädvustada toredaid perepilte. Lastel käis külas jõulumees ja koos vaadata Jana Tringi erakooli jõuluetendust
„Imelaps”

Lastele on erandlitult igakuiselt toimunud erinevad tegevused nii peenmotoorsed kui vaimsed tegevused meie kontori
ruumides, mis on alati reklaamitud nime all „ Pühapäevased tegevused lastega”

Kõikide ürituste rahastamiseks oleme kasutanud oma eelarvelisi vahendeid või taotlenud abi valdadest. Meid on
toetanud Tori vald, Lääneranna vald, Häädemeeste vald Saarde, Põhja- Pärnumaa ja Pärnu linn.

Lisaks saame igal aastal esitada ka suurusjärgus kuni 5000€ tegevustoetuseks erinevaid projekte Eesti Lasterikaste
Perede Liidule

Meie liikmemaksud ja tegevtoetused on tagasihoidlikud, ent ühisel jõul ja nõul oleme alati saavutanud palju toredat.

Kõiki meie suuremaid üritusi on kajastanud ka Pärnu Postimees.

Kui 2020 aastale läksime vastu 205 perega, siis aasta lõpuks oli ühingus peresid 238. Lahkus liidust 15 pere.

2020 aasta jätkatakse tegevusi lastega, pööratakse rohkem tähelepanu perede igapäevaste toimetuste vajaduste
kaardistamisega. Tehakse traditsioonilisi üritusi ja viiakse läbi mitmeid koolitusi. Plaanitakse rohkem teha koostööd
kohalike omavalitsustega ja kaardistatakse vastastikuste abistamiste koostöö võimalusi.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 10 427 3 677

Nõuded ja ettemaksed 1 700 1 078

Kokku käibevarad 12 127 4 755

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 482 669

Kokku põhivarad 482 669

Kokku varad 12 609 5 424

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 689 327

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 450 200

Kokku lühiajalised kohustised 1 139 527

Kokku kohustised 1 139 527

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 897 3 710

Aruandeaasta tulem 6 573 1 187

Kokku netovara 11 470 4 897

Kokku kohustised ja netovara 12 609 5 424
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 25 149 13 946

Annetused ja toetused 18 831 3 320

Tulu ettevõtlusest 1 372 4 837

Kokku tulud 45 352 22 103

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -26 438 -11 789

Mitmesugused tegevuskulud -12 154 -8 754

Tööjõukulud 0 -167

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -187 -187

Muud kulud 0 -19

Kokku kulud -38 779 -20 916

Põhitegevuse tulem 6 573 1 187

Aruandeaasta tulem 6 573 1 187
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 22 726 12 699

Laekunud annetused ja toetused 6 085 3 676

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 322 1 360

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -23 418 -16 516

Väljamaksed töötajatele 0 -120

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
250 0

Muud rahavood põhitegevusest -215 -54

Kokku rahavood põhitegevusest 6 750 1 045

Kokku rahavood 6 750 1 045

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 677 2 632

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 750 1 045

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 427 3 677
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 3 710 3 710

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
3 710 3 710

Aruandeaasta tulem 1 187 1 187

31.12.2018 4 897 4 897

Korrigeeritud saldo

31.12.2018
4 897 4 897

Aruandeaasta tulem 6 573 6 573

31.12.2019 11 470 11 470
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Miytetulundusühingu Pärnumaa Lasterikkad 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea

Raamatupidamistavaga.

Hea Raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Pärnumaa Lasterikkad

MTÜ majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse bilansis raha kirjel kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate tasumata summad on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt

laekuvatest summadest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu on hinnatud eraldi, arvestades teada olevat infot kliendi maksevõime

kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaks ja lootusetuks nõudeks, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada,

ei ole aruandeperioodil hinnatud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi

vastavalt nende kasulikule elueale. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse sellest kuust, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt

plaanitud eesmärgile ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust.

2019. majandusaastal uusi põhivarasid soetatud ei ole. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    640

Rendid

MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit rendib ruume Pärnu Linnavalitsuselt. Kulud kajastatakse tekkepõhiliselt.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustised) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis

sisaldab kõiki soetamisega kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis

maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

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

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimist proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega

Tulud

MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liidu tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

alusel.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Tegevuskulud kajastatakse tulu sihtfinantseerimist proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha kassas 450 496

Arvelduskontod 9 977 3 181

Kokku raha 10 427 3 677

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 8 312 8 410

Sisseastumistasud 1 692 50

Sihtotstarbelised tasud   

Üritustest osavõtu tasu 15 145 5 486

Kokku liikmetelt saadud tasud 25 149 13 946

Lisa 4 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Ruumide kasutamine 1 278 1 334

Muud tulud 94 3 503

Kokku tulu ettevõtlusest 1 372 4 837

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 1 627 943

Lähetuskulud 0 179

Koolituskulud 67 558

Riiklikud ja kohalikud maksud 14 0

Ürituste korralduskulud 9 224 5 628

Ostuteenus (rmp) 810 780

Muud 412 666

Kokku mitmesugused tegevuskulud 12 154 8 754
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Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 0 125

Sotsiaalmaksud 0 42

Kokku tööjõukulud 0 167

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 238 194



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2020

MTÜ Pärnumaa Lasterikkad (registrikood: 80095055) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TRIIN JÕGEVA Juhatuse liige 02.10.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 59818001

E-posti aadress parnumaa@lasterikkad.ee

Veebilehe aadress lasterikkad.ee/parnumaa


