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Tegevusaruanne 2021



2021 oli Tartu Pereliidu jaoks väga hea aasta. Vaatamata COVID-19 levikule oli

meil võimalus siiski mõned üritused korraldada, peredele riide- ja toiduabi ning erinevaid

sooduspakkumisi vahendada ja hoida liitu aktiivsena ka keerulisel ajal. Ühinguga liitus

183 uut perekonda, ühingust lahkus omal soovil 16 peret. Eelmise aasta lõpus oli Tartu

Pereliidus 642 perekonda.

Liikmetele suunatud tegevustest toimusid erinevad koolitused ja õpitoad, kaks

suvereisi Harjumaale Arvo Pärdi Keskusesse, Rummu vanglasse ja Rummu karjääri, Sushi

koolitus naistele, V Spa ühiskülastus peredele, üks teatrireis, meestekuu ürituste sari,

vestlusõhtu meestearstiga, üks üldkoosolek, jõulukuu reisid Rakvere teatrisse ja Rakvere

linnusesse ning jõulupidu Ahhaa Keskuses. Jätkasime tervituspidude ning

küpsetuskoolitustega. Lõpetasime ära tehnoloogiaõppe kursuse tüdrukutele ning viisime läbi

kolm Rakett69 laagrit erinevatele vanuserühmadele. Aasta tippsündmuseks oli 30. septembril

toimunud konverents “Õnnelik perekond”, millest said kohapeal ja veebi vahendusel osa üle

10 000 inimese.

Järgnevalt saab tutvuda meie tegevustega aastal 2021.



Suurepärane talveilm, vahva seltskond, parim

tuubimägi, hea muusika ning soe tee ja

maitsvad saiakesed- just selline tore

neljapäeva õhtu oli meil 26. jaanuaril koos

Tartu Pereliidu peredega Otepää Winterplace

tuubimäel. Lasime liugu, kuulasime muusikat,

nautisime õrna lumesadu ning tundsime

koosolemisest rõõmu. Ootamatult mäele

saabunud Põhjapõder lõbustas nii suuri kui

väikeseid tuubitajaid. Sel õhtul saime

taaskord kinnitust sellele, et koosolemise aeg

on väga oluline ja osalejate särasilmadest,

rõõmsatest nägudest ja headest sõnadest sai

vaid tänutunnet välja lugeda.



30. jaanuari õhtul täitus Pereliidu pesake küünlavalguse, vaikse muusika, kringlilõhna

ning toredate inimestega. Meil oli suur rõõm võõrustada peresid, kes on meiega

liitunud ajavahemikus 1. september kuni 31. detsember 2020. aastal. Uute liikmete

tervituspeo traditsioon sai alguse 2020. aastal ja nüüd toimus see teist korda. Õhtu

eesmärgiks on omavahel tuttavaks saada, meie liidu pesakest näidata ning lihtsalt

koos olla. Kinkisime igale perele nimelise küünla, mis sümboliseerib Tartu Pereliitu

kuulumist ning tuletab meie kogukonda meelde ka koduseinte vahel. Hubane olemine

ja ühised teemad liitsid meid mitmeks mõnusaks õhtutunniks kokku ning ainult

kodudest tulevad laste telefonikõned tuletasid meelde, et on aeg koju minna.

Vastlapäeva lahutamatuks osaks on maitsvad

vastlakuklid. 7. veebruaril alustasime me juba

ettevalmistustega ning meie liidu pesake oli terve

päev maitsvat kuklilõhna täis. Õppisime koos

Kristaga vastlakukleid tegema ja pärast kuklite

valmimist said kõik osalejad suud magusaks teha.

Tegime nii traditsioonilisi kukleid kui ka popikaid

musti kukleid.



Veebruari alguses alustas tegevust Tartu Pereliidu

keraamikaring. Meie kohtumispaigaks on hubane Luke

mõisa käsitöökoda ja juhendajaks meie liidu pereema

Kaire. Esimeseks tööks oli vaas.

2020. aasta sügisel alustasime tehnoloogiaõppe

kursusega tüdrukutele, aga paraku ei saanud me seda

eelmisel aastal koroona tõttu päris lõpuni tehtud.

Veebruaris saime aga kursuse kenasti lõpetatud ja nüüd

ootame põnevusega juba teise kursuse algust uute

vahvate teemadega.



18. veebruari õhtul tähistasid Tartu Pereliidu pered koos Vastlapäeva, Sõbrapäeva ja

koolivaheaja algust. Vaatamata käredale pakasele kohtusime taas Otepää Winterplace´is-

tuubitasime, kelgutasime, soojendasime end lõkke ääres, jõime sooja teed ning

maiustasime imemaitsvate vastlakuklitega. Kohal oli ka põhjapõder, kes koos lastega

kelgutas, lumesõda mängis ning ei pidanud paljuks lastele patsu lüüa või neid kallistada

https://www.facebook.com/otepaaWP/?__cft__%5B0%5D=AZXhcpq8AP41CensvMpabpP4usDEEYUVrVboV4E-lcDm3v_-3vfBZ1p4DA48GFZ_Zkq4ciAP4xP_5SqRvEpZobWh_iDX_93TOiGlRS7JNFVyrRFAEB85_tqfckYnWkItPOJSagaLS-D5WoyCDg2UMQxz7yETShdj5XyTfHNbsz934g&__tn__=kK-R


10. juuni õhtul kogunesid Tartu Pereliidu liikmed Apollo Kino Eedenisse, et vaadata koos üle

möödunud majandus- ja tegevusaasta aruanded ning rääkida Pereliidu tegemistest ja

tulevikuplaanidest. Majandusaasta 2020 sai "lukku" pandud, ideekorje koolituste ja tegevuste

osas sai tehtud ning õhtu lõppes uue Eesti filmi "Eesti matus" vaatamisega.

https://www.facebook.com/ApolloKinoEesti/?__cft__%5B0%5D=AZXDub9WfBvUYaG8QSpCREdAxz3ZxL_NuPLMghKvpfNfdWttk1-frvX6sPPxLjXQ954vVc0GdxFMWE9daBt1GdaRu38dc9ClK_JZaMpsYa1GHK79CMlPhi8Hi20QIAdzoINJwVdPcMrOSwhWPA2NRYec&__tn__=kK-R


22. juuli oli üks tõeliselt vahva, hariv ning elamuste rohke suvepäev

Alustasime juba hommikul teekonda Harjumaa suunas ning keskpäeval ootas meid Arvo

Pärdi Keskus. Soe vastuvõtt, maja tutvustus, film Arvo Pärdi elust ning imelised vaated

vaatetornist jätsid kustumatu mulje. Lõunasööki pakkus meile Arvo Pärdi Keskuse kohvik.

Pärast harivat seiklust helilooja Arvo Pärdi maailmas võtsime suuna Murru vanglasse, kus

ootas meid giid Maria. Maria rääkis meile vangla ajaloost ning jagas meiega mahlakaid

lugusid vanglamüüride vahel toimunust. Pärast vanglakülastust ootas meid Rummu

Seikluskeskus, kus saime ronida tuhamägedel, ujuda, kohvikus istuda ning imelisi vaateid

nautida. Pärast seda alustasime koduteed ning hilisõhtul tervitasimegi taas Tartut.

6. augustil sai reis Harjumaale toreda korduse. Marsruut oli sama, kuid pered ja

emotsioonid juba uued.



Juba kevadel, täpsemalt naistepäeval,

kutsusime Pereliidu emasid naisteõhtule koos

sushi ja saunaga. Aga tegelane nimega

COVID-19 tõmbas siis meie toredale plaanile

kriipsu peale. Suve lõpus, 29. augusti õhtul

kutsusime taas Pereliidu naised suvele punkti

panema ja tegime sushi- ja saunaõhtu teoks.

Meile tuli külla Kaspar Karjus, kes õpetas

meile kuidas sushit valmistada. Tegime kolme

sorti sushit- California, Philadelphia ja

Tempura. Tore koolitaja, suurepärane

seltskond ja suur rõõm koosolemisest tegid

sellest õhtust mõnusa koosviibimise. Üks

armas pereema otsustas oma sünnipäeva

pärastlõuna just meiega veeta ja nii me

tähistasime ka sünnipäeva, käisime saunas ja

sõime kooki.



Septembrikuu kolmandal pühapäeval, 19.

septembril tervitasime peresid, kes on

meiega liitunud 2021, aasta algusest kuni

augusti lõpuni. Tervituspidu on andnud meile

võimaluse üksteisega tuttavaks saada,

näidata peredele meie liidu ruume ning

rääkida Pereliidu ajaloost, pakkumistest,

hingeelust ja tulevikuplaanidest. Kõik

tervituspeod on olnud soojad ja meeleolukad

koosviibimised Pereliidu hubases pesas.

11. septembril toimus Tartu Pereliidu traditsiooniline

teatrireis ja seekord külastasime Viljandi Ugala

Teatrit ning nautisime etendust "Võrku püütud".

Päikeseline ilm, kollane buss, rõõm koosolemisest,

Ugala Teater, Teatrikohvik, naeru pisarateni- just

sellised võiks olla meie ühise päeva märksõnad.

Enne etendust ootas meid Ugala Teatrikohvikus

maitsev lõunasöök, sest kohvikukülastus käib

teatrireisi juurde- vähemalt Pereliidus küll. Etendus

oli justkui hea naeruteraapia ja koduteel

mõlgutasime juba mõtteid uuest teatrireisist.



Septembrikuu viimasel päeval toimus Eesti Rahva Muuseumis Konverents "Õnnelik perekond". Päev

täis suurepäraseid ettekandeid, äratundmisrõõmu, uusi teadmisi ja meelde tuletamist,

kohtumisrõõmu, koosolemise rõõmu, natuke kurbust, palju nalja ja armsaid hetki. Katrin Saali Saul

rääkis meile suhte faasidest ja sellest, mis värvi on armastus paarisuhtes. Tanel Jäppinen jagas hetki

oma elust ja nippe kuidas lapsevanemana paarisuhtes lähedust hoida. Heidi Plumberg rääkis sellest

kuidas töö- ja pereelu ühildada. Kristi ja Alo Lillepea jagasid oma kogemust Imago teraapiaga ja

kuidas nad seda ise paarisuhtes kasutavad. Karmen Maikalu ettekandes kuulsime kuidas mõjutab

õnnetu paarisuhe peres kasvavaid lapsi ning võimalusest paarisuhtesse uus hingamine tuua läbi

PREP-paarisuhtekoolituse. Naatan Haameri käsitleda oli suhte kurvem pool ehk elu pärast

lahkuminekut ning kuidas sellega toime tulla. Viimase ettekande tegi Epp Kärsin, kes tõi saali palju

elevust ning tuletas meelde, et lähedus ja seksuaalsus paarisuhtes määrab ka suhte kvaliteedi.

Päeva lõpetasime paneeldiskussiooniga "Kas igaüks on oma pereõnne sepp?", osalejateks Epp

Kärsin, Karmen Maikalu ning Alo ja Kristi Lillepea. Meie päeva hoidis koos Hannes Hermaküla.

Päeva märksõnadest jäid kõlama "Armastus on udu", paarisuhte jaoks tuleb aega võtta, tööd VÕIB

teha, aga suhet PEAB hoidma ning õnn on otsus ja õnnelik olemine saab alguse ainult meist endast.

Loodame, et iga osaleja nii kohapeal kui veebis võttis sellelt konverentsilt enda jaoks olulise kaasa ja

saab tänu sellele olla tulevikus veelgi õnnelikum nii oma paarisuhtes kui ka lapsevanema rollis.

Päeva lõpetasime Tartu Pereliidu pesakeses väikese koosviibimisega neile, kes andsid oma panuse

eilse päeva õnnestumisse ning erinevate piirkondade lasterikaste perede ühingute juhtidele, kes olid

konverentsile tulnud. Sellel õhtul tantsutas meid Jüri Homenja.



Kui laupäeval. 2.oktoobril, tõmbasime joone

alla meie esimesele Rakett 69 laagrile, siis

pühapäeval, 10. oktoobril täitus Tartu Pereliidu

pesake maitsva kringlilõhnaga. Meie liidu Krista

koolitas üle pika aja taas pereemasid ja

peretütreid ning jagas nippe kuidas küpsetada

maitsvaid kringleid. Kohapeal valmis üks

soolane ja magus kringel ning kõik osalejad

lahkusid koolituselt magusa kringliga, mis vajas

kodus küpsetamist.

Oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel alustasime

Rakett69 õpihuvilaagritega. Laagri esimene päev

keskendus geomeetriale. Lapsed lahendasid kolm

ägedat ülesannet, tegime väikese viktoriini,

jalutasime natuke õues, sõime väga maitsva

lõunasöögi ning lihtsalt lustisime. Teisel päeval oli

teemaks loodusõpetus ja matemaatika.

Igaühel meist on oma lugu- kellel rõõmsam, kellel

kurvem.. Iga lugu on ainulaadne ning jagamist

väärt. 7. oktoobri õhtul käis meil külas endine

narkomaan ja narkodiiler Immanuel Volkonski, kes

on kaks korda ka vangis istunud. 10 aastat tagasi

keeras ta oma elus uue lehekülje ja algas uus

peatükk. Immanuel jagas oma lugu selle ehtsuses ja

aususes, õhtusse jagus nii kurbi kui ka naljakaid

hetki. Immanuel on tänaseks oma minevikuga rahu

sõlminud. Ta on teinud ennetustööd koostöös

politseiga, ta õpib doktorantuuris ning elab koos

usuga Jumalasse seadusekuuleka kodaniku elu.



24. oktoobril tähistasid Tartu Pereliidu pered sügisese koolivaheaja algust traditsioonilise V Spa

külastusega. Sellel õhtul olid meie päralt nii vee-, sauna- kui ka soolamaailm, saime hullata 

basseinides ning nautida saunamõnusid. 



Oktoobri lõpus sai läbi Rakett69 teine laager ning uus lend kursante lõpetasid selle hindega

A. Lapsed jäid laagriga väga rahule ning uurisid juba uksel, et millal jälle tulla saab. Lisaks

Rakett69 ülesannetele käisime ka õues mängimas ja igal laagripäeval toimus viktoriin.

Novembrikuu esimesel nädalalõpul toimus Pereliidu kolmas Rakett69 õpihuvilaager. Kolmel

päeval kirgastasid meeli ja mõttetegevust üheksa ägedat Rakett 69 ülesannet, lisaks juurde

veel muud meeleolukad mängud ja tegevused. Nii mõnegi ülesande puhul jäi võitjat ja teist

kohta lahutama vaid mõni cm või sekund.

Viimasel laagripäeval arutasime ka tuleviku teemadel. Mõtlesime sellele, et mida saaks

noored Tartu Pereliidus veel koos teha. Panime mõtted kõik kenasti kirja ning lisasime need

meie arengukavasse.



November on meestekuu ja selle kuu pühendasime meie liidu isadele. Lauamängude õhtu

koos lastega lükkus küll edasi, aga isadepäeva nädala degusteerimistuur Anderson's Craft

Beer Pruulikojas sai 12. novembri õhtul kenasti teoks. Isad said osa tehase ekskursioonist,

põnevatest teadmistest kuidas head ja omapärast õlu teha ning kuidas maitseb käsitööõlu.

Kokku degusteeriti 8 erisorti õlut. Isad jäid külaskäiguga väga rahule ning kindlasti

korraldame selliseid silmaringi avardavaid üritusi ka tulevikus.



19. novembril, meestepäeva õhtul

kohtusid meie liidu pereisad Margus

Annukiga, kes on aastaid töötanud

uroloogina, kaitsnud doktorikraadi

kliinilises meditsiinis Uppsala Ülikoolis

ning töötanud terviseteaduste ja

spordimeditsiini professorina. Margus

rääkis meeste tervisehädadest laiemalt-

vererõhutõbi, südamehaigused,

ülekaalulisus, suhkurtõbi, liigeste

haigused, eesnäärme haigused ja

paljust muust. Meestel jagus juttu päris

mitmeks tunniks ja nii mõnigi mees

ütles lahkudes " Selliseid õhtuid võiks

veel korraldada" Just nii, mehed, seda

me teeme!



27. novembri hommikul ootasid MV Spordiklubis kaks treenerit Tartu Pereliidu meesperet

viimasele meestekuu üritusele ja selleks oli sportlik hommik jõusaalis. Meestel oli võimalus

juhendajate käe all tutvuda harjutustega, mis mõeldud erinevatele lihasgruppidele, et

edaspidi iseseisvalt treenides oleks teadmised juba olemas. Pärast treeningut oli võimalik

ka saunamõnusid nautida.



Üks meie liidu traditsioonidest on Rakvere Teatri külastus koos lastega. Kuna jõulukuul on

Rakvere Teatris etendus koos jõulumaaga, siis just detsembrikuus oleme suuna Rakvere poole

võtnud ning vahvast jõuluetendusest osa saanud.

11. detsember oli päev, mil käisime vaatamas etendust "Lepatriinude jõulud". Pärast etendust

tuli külla ka jõuluvana, kes koos abilistega lastele kingipakke jagasid.

Loomulikult käib ühe teatrikülastuse juurde ka kohvikuskäik ning nii ootaski meid pärast

etendust Rakvere Teatrikohvikus maitsev lõunasöök. Lastel oli võimalus ka mänguasjameres

hullata ning see osutus väga populaarseks. Oli üks armas jõuluhõnguline päev.

Kui ühel nädalavahetusel külastasime Rakvere Teatrit, siis 18. detsembril käisime jõulutunnet

püüdmas Võluloss ja jõulumaa üritusel Rakvere linnuses. Lapsi ootasid võlurid ja päkapikud ning

põnev retk läbi saladuslike lossiruumide. Lisaks tutvusime linnuse loomadega ja külla tuli

jõuluvana, kes igale lapsele kingituse andis.



4. advendi õhtul toimus Ahhaa Keskuses Tartu Pereliidu jõulupidu. Vaatasime koos

teadusetendust, kaunistasime piparkooke ning mängisime Kahoot´i. Kohvik Newton pakkus

meile ka maitsvat jõululõunat. Tundsime puudust peredest, kes sel aastal peol osaleda ei

saanud, aga loodame südamest, et järgmisel aastal pidutseme jälle kõik koos.

Jõulupidu oli ilusaks punktiks Tartu Pereliidu 2021 tegevusaastale.



Tartu Pereliit planeerib 2022. aastal jätkata traditsiooniliste üritustega ning luua uusi

huvitavaid ettevõtmisi. Eesmärgiks on järgnevate aastate jooksul kasvatada liidu tuntust

ühiskonnas, hoida liikmete arvu ning pakkuda igale liidu perele midagi meelepärast. Soovime

järgida meie 2021. aastal valminud arengukava ning liikuda kõikide eesmärkide täitmise

suunas. Astume esimesed sammud koolituskeskuse ja uue liikmete haldussüsteemi loomise

suunas. Pereliidu korraldada on sügisene konverents “Õnnelik noor”, mis toimub 20. oktoobril

Eesti Rahva Muuseumis. Tartu Pereliidu juhatus on 5-liikmeline- 4 juhatuse liiget ja esinaine.

Aastal 2021 oli Tartu Pereliidus üks palgaline töökoht.

Tartu Pereliidu juhatus
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Tartu Pereliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 49 869 36 859

Nõuded ja ettemaksed 1 071 782

Kokku käibevarad 50 940 37 641

Kokku varad 50 940 37 641

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 6 562 4 577

Kokku lühiajalised kohustised 6 562 4 577

Kokku kohustised 6 562 4 577

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 33 064 22 075

Aruandeaasta tulem 11 314 10 989

Kokku netovara 44 378 33 064

Kokku kohustised ja netovara 50 940 37 641
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Tartu Pereliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 36 595 28 710

Annetused ja toetused 22 821 11 547

Tulu ettevõtlusest 66 601 31 850

Kokku tulud 126 017 72 107

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -101 840 -51 045

Tööjõukulud -12 577 -9 377

Muud kulud -290 -700

Kokku kulud -114 707 -61 122

Põhitegevuse tulem 11 310 10 985

Muud finantstulud ja -kulud 4 4

Aruandeaasta tulem 11 314 10 989



25

Tartu Pereliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 38 098 28 253

Laekunud annetused ja toetused 90 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 66 156 32 504

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -101 034 -49 799

Väljamaksed töötajatele -12 043 -9 294

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
22 731 12 547

Muud rahavood põhitegevusest -992 -473

Kokku rahavood põhitegevusest 13 006 13 738

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 4 4

Kokku rahavood investeerimistegevusest 4 4

Kokku rahavood 13 010 13 742

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 36 859 23 117

Raha ja raha ekvivalentide muutus 13 010 13 742

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 49 869 36 859
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Tartu Pereliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 22 075 22 075

Aruandeaasta tulem 10 989 10 989

31.12.2020 33 064 33 064

Aruandeaasta tulem 11 314 11 314

31.12.2021 44 378 44 378
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Pereliit 2021. a majandusaastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti raamatupidamise heast tavast ja Raamatupidamise seadusest

tulenevatest nõuetest. Raamatupidamise koostamisel ja esitamisel on rakendatud seaduseid, raamatupidamise alusprintsiipe ja

Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

MTÜ Tartu Pereliit finantsvaradeks on raha ja selle ekvivalendid ning nõuded ostjate vastu.Raha ja raha ekvivalendid ning nõuded ja ettemaksed

 kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus,

kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused,

mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata,

on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse vastavad laekumistele ja sihtotstarbele.

Tulud

Ühingu tuludeks on liikmetelt saadud tasud liikmemaksude ja ürituse osalustasud. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu

õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Kulud

Ühingu kuludeks on sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud ja mitmesugused majandustegevuse kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse isikuid, kes omavad kas otseselt või kaudselt  kontrolli või märkimisväärset mõju aruandva

majandusüksuse üle.Eesti hea raamatupidamise tava kohaselt loetakse pooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole

üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Pank 49 524 36 683

Kassa 345 176

Kokku raha 49 869 36 859

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 071 1 071

Ostjatelt laekumata

arved
1 071 1 071

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 071 1 071

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 782 782

Ostjatelt laekumata

arved
782 782

Kokku nõuded ja

ettemaksed
782 782



29

Tartu Pereliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 797 797

Võlad töövõtjatele 690 690

Maksuvõlad 533 533

Muud võlad 314 314

Muud viitvõlad 314 314

Saadud ettemaksed 4 228 4 228

Muud saadud ettemaksed 4 228 4 228

Kokku võlad ja ettemaksed 6 562 6 562

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 928 928

Võlad töövõtjatele 559 559

Maksuvõlad 222 222

Muud võlad 222 222

Muud viitvõlad 222 222

Saadud ettemaksed 2 646 2 646

Muud saadud ettemaksed 2 646 2 646

Kokku võlad ja ettemaksed 4 577 4 577

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Eesti Lasterikaste Perede

liit
11 547 11 547

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

11 547 11 547

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

11 547 11 547
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 33 850 26 715

Sisseastumistasud 2 745 1 995

Kokku liikmetelt saadud tasud 36 595 28 710

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 22 821 11 547

Kokku annetused ja toetused 22 821 11 547

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 9 400 7 008

Sotsiaalmaksud 3 177 2 369

Kokku tööjõukulud 12 577 9 377

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 642 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 12 577 9 377


