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Tegevusaruanne
MTÜ Lõimeleer eesmärgiks on panustada praktilise noorsoo- ja kogukonnatöö kaudu eesti rahva ja kultuuri püsimisse läbi aegade. Selleks
korraldame üritusi, mis hoiavad ja tugevdavad välismaal elavate noorte eestlaste sidemeid kodu-Eestiga. Ühtlasi edendame oma tegevuste
kaudu tasakaalustatud regionaalset ja demograafilist arengut Viljandimaal Tääksi kandis, pakkudes ka muudes Eesti maapiirkondades
rakendatavat arengumudelit hariduselu edendamisel ning võimalusel laieneda ühingu tegevustega Tääksist kaugemale.
MTÜ Lõimeleer koostööpartneriks on MTÜ Viljandi kultuuriakadeemia, mis on tagatiseks meie pädevusele noorsootöö ja pärimuskultuuri vallas
ja toob meile nooruslikke kaastöölisi. Suvelaagreid Viljandimaal Tääksi koolis korraldame 2016ndast aastast, alguses kultuuriakadeemia egiidi
all, 2018ndast aastast peale iseseisva MTÜna.
MTÜ tegevuse ja põhimõtetega saab lähemalt tutvuda meie kodulehel: https://www.loimeleer.com
2019. aastal viisime läbi kolm eesti keele ja pärimuskultuuri laagrit välismaal elavatele eesti lastele, osales kokku 62 last. Kaheksa noorsootööga
seotud noort inimest sai MTÜ Lõimeleer stipendiaatidena uudse sihtgrupiga töötamise kogemuse laagrikasvataja rollis. Kaks välismaal elavat
eesti ema sai eesti keelekeskkonnas veeta nädala oma alla kümneaastase lapsega.
2020. aastal korraldame neli laagrivahetust kuni 120 noorele. Keelekümbluse tõhustamiseks ja väliseesti noorte seas vahetute sidemete
loomiseks kodu-Eesti ühiskonnaga osaleb meie laagrites alati ka ca 10% kodueesti tugilapsi. Lastelaagri juures toimub ka perelaager
(perelõimeleer), kus väliseesti pered saavad sobivatesse laagri tegevustes kaasa lüüa koos alla kümneaastaste lastega vastavalt viimaste
suutlikkusele, samuti võimaldab perelaagri formaat kaasata muukeelseid lapsevanemaid, et tagada lapsele eesti keele tugi kodus mõlema
lapsevanema poolt.
MTÜ Lõimeleer tegevust toetavad Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapitali, Eesti Instituut, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Noorsootöö
Keskus, Põhja-Sakala Vallavalitsus, Akadeemilised Kanada Eesti Naised jt. 2019.-2020. aastal toetab MTÜ Lõimeleer arendustööd
sihtfinantseeringuga oluliselt EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, et kaardistada ja ratsionaliseerida ühingu tööprotsesse ja
kommunikatsiooni ning laiendada sihtrühma.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

22 159

2 635

2 542

0

24 701

2 635

24 701

2 635

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

16 081

2 000

Kokku lühiajalised kohustised

16 081

2 000

16 081

2 000

635

0

Aruandeaasta tulem

7 985

635

Kokku netovara

8 620

635

24 701

2 635

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

10.01.2018 31.12.2018

Annetused ja toetused

21 197

0

Tulu ettevõtlusest

16 702

6 785

Kokku tulud

37 899

6 785

-25 477

-6 070

-300

0

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud

-4 137

-80

-29 914

-6 150

Põhitegevuse tulem

7 985

635

Aruandeaasta tulem

7 985

635

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

10.01.2018 31.12.2018

7 985

635

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-2 542

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

14 081

2 000

Kokku rahavood põhitegevusest

19 524

2 635

19 524

2 635

2 635

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

19 524

2 635

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

22 159

2 635

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
10.01.2018

0

0

Aruandeaasta tulem

635

635

31.12.2018

635

635

Aruandeaasta tulem

7 985

7 985

31.12.2019

8 620

8 620
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga (EFS). EFS põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise
aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse 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 tuleviku 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. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Varud
Varudena võetakse arvele materjalid ja väikevahendid.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse MTÜ enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates
2000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse kuludesse. Kuludesse
kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele
tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni
arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Amortisatsioonimäärade vahemik on materiaalsel põhivaral 20-33%. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade,
amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

2000

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi saadakse põhiliselt valitsuse või teiste fondide sihtfinantseerimise summadest. Valitsuse sihtfinantseerimise
toetusi saadakse põhikirjalise tegevuse ellu viimiseks. Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse
tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal.
Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil.
Tulud
Mittetulundusühingutel puudub äritegevus ja kasum, mistõttu raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel
tulemiaruannet.

Kulud
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Kulude arvestust peetakse kulukirjete lõikes. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest,
kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse. Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude
kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.
Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole majanduslikele otsustele.

Lisa 2 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019

10.01.2018 31.12.2018

30

0

Müügi eesmärgil ostetud teenused

1 362

0

Transpordikulud

1 910

0

Üür ja rent

2 400

0

Tööjõukulud

1 934

0

Maksuvabad stipendiumid

3 000

0

Muud

14 841

6 070

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

25 477

6 070

2019

10.01.2018 31.12.2018

569

0

65

0

0

7

Muud

3 503

73

Kokku mitmesugused tegevuskulud

4 137

80

2019

10.01.2018 31.12.2018

1 446

0

477

0

3 300

0

11

0

5 234

0

Tooraine ja materjal

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Koolituskulud
Riiklikud ja kohalikud maksud

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Maksuvaba stipendium
Muud
Kokku tööjõukulud
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2019

31.12.2018

2

2
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.02.2020
MTÜ Lõimeleer (registrikood: 80449620) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

PRIIT-KALEV PARTS

Juhatuse liige

17.02.2020

KAARINA RITSON

Juhatuse liige

01.03.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5205230

E-posti aadress

priit.kalev.parts@gmail.com

