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MTÜ Luum Loomeklubi 2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

• MTÜ Luum Loomeklubi registrikoodiga 80554876 on asutatud 19.09.18 Eestis, Pärnumaal, Lääneranna vallas, Salukese 4, 88404 ning

mittetulundusühingu põhieesmärgiks on pakkuda noortele loomingulist huvitegevust, mille abil toetada isikupära arengut ning innustada noori

olema ettevõtlikud ja aktiivsed.

• Korraldame huviringe, eriilmelisi üritusi ja töötubasid, viime läbi lõbusaid külalistunde ja kirjutame erinevaid loovprojekte, millega teadvustame

ühiskondlikke probleeme ja murekohti, näiteks koolikiusamine.

• Luum Loomeklubi väärtustab ja toetab ettevõtlikkust ja kodanikuaktiivsust, heategevust, Eesti pärimuskultuuri ja traditsioone ning noorte

õiguseid ja iseseisvat julget mõtlemist. Meie missiooniks on käsitleda loomingut kui elustiili ning teadvustada selle lõpmatuid võimalusi.

• Asutamisest esimese õppeaasta lõpuni osales huviringides regulaarselt 15 noort. Huviringid toimusid kahel korral nädalas. Lisaks korraldati

2018. - 2019. õppeaastal mitmeid koolitusi, töötube ja noorteüritusi - sefiiritordi koolitus, fototöötlus algajatele, filmiõhtud, Luumiöö ja

fotomatk.

• Tänu MTÜ Robootika IT tüdrukutele starditoetusele korraldas Luum poole õppeaasta jooksul ka multimeediaringi, milles osales 10 tüdrukut.

Projekti raames kujundati personaalsed pusad, arutati sotsiaalmeediateemadel ning prooviti kätt ka allveefotograafias. 

• 2019. õppeaasta alguses otsustati huviringides osalejate rohkuse tõttu jagada osalejad vanuseastmete kaupa neljale nädalapäevale. Sel

õppeaastal osalevad huviringides lisaks ka eelkooliealised. Huviringides osalejaid  on 2019. õppeaastal kokku 27, neist 10 eelkooliealised. 

• Lisaks esitas MTÜ Luum Loomeklubi Euroopa solidaarsuskorpusele “Luues sallivaks!” projekti, millega loominguliste tegevustega

koolikiusamise vastu võidelda. Kuue kuu pikkuse projekti käigus korraldas meeskond erinevaid loomingulisi üritusi ja tegevusi, millest võttis

osa ligi 200 Lääneranna valla noort ja 50 täiskasvanut. Projekti viimaseks kuuks oli 2020. aasta jaanuar. 

• 2020. aastal plaanime jätkata samuti neljal päeval nädalas. Lisaks kavatseme luua uuest õppeaastast loovusringi ka täiskasvanutele korra

nädalas. Kirjutame noori kaasates ka projekte, millega ühingu tegevusvõimekust tõsta ning lahendada noortele olulisi kohalikke murekohti. 
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MTÜ Luum Loomeklubi 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 19.09.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 695 0

Nõuded ja ettemaksed 70 0

Kokku käibevarad 765 0

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 1 357 0

Kokku põhivarad 1 357 0

Kokku varad 2 122 0

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Aruandeaasta tulem 2 122 0

Kokku netovara 2 122 0

Kokku kohustised ja netovara 2 122 0
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MTÜ Luum Loomeklubi 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 19.09.2018 -

31.12.2019

19.09.2018 -

19.09.2018

Tulud   

Annetused ja toetused 3 390 0

Tulu ettevõtlusest 4 812 0

Kokku tulud 8 202 0

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 390 0

Mitmesugused tegevuskulud -2 381 0

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -309 0

Kokku kulud -6 080 0

Põhitegevuse tulem 2 122 0

Aruandeaasta tulem 2 122 0
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MTÜ Luum Loomeklubi 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 19.09.2018 -

31.12.2019

19.09.2018 -

19.09.2018

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 3 390 0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 4 742 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 771 0

Kokku rahavood põhitegevusest 2 361 0

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 666 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 666 0

Kokku rahavood 695 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 695 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 695 0
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MTÜ Luum Loomeklubi 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 2 122 2 122

31.12.2019 2 122 2 122
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MTÜ Luum Loomeklubi 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Luum Loomeklubi registrikoodiga 80554876 on Eestis 19.09.18 asutatud ja Lääneranna vallas tegutsev mittetulundusühing,

mille põhieesmärgiks on pakkuda noortele loomingulist huvitegevust, mille abil toetada isikupära arengut ning innustada noori olema

ettevõtlikud ja aktiivsed. 

Korraldame huviringe, eriilmelisi üritusi ja töötubasid, viime läbi lõbusaid külalistunde ja kirjutame erinevaid loovprojekte, millega

teadvustame ühiskondlikke probleeme ja murekohti, näiteks koolikiusamine. 

Luum Loomeklubi väärtustab ja toetab ettevõtlikkust ja kodanikuaktiivsust, heategevust, Eesti pärimuskultuuri ja traditsioone ning noorte

õiguseid ja iseseisvat julget mõtlemist. Meie missiooniks on käsitleda loomingut kui elustiili ning teadvustada selle lõpmatuid võimalusi.

Juriidiline aadress Eesti, Pärnumaa, Lääneranna vald, Oidrema küla, Salukese 4, 88404. 

Esitlusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontojääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis

hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse põhieesmärkide täitmiseks. Materiaalse põhivarana on arvele võetud

olulise soetusmaksumusega ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja

muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja asukohta. Materiaalne põhivara kajastatakse

bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulu ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad

allahindlused. Oluliseks maksumuseks, millest alates reeglina loetakse vara põhivaraks on soetusmaksumus alates sajast eurost. Vara, mille

soetusmaksumus ei ületa eelnimetatud maksumust loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel täielikult kuludesse.

Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    100

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad, seadmed 5

Annetused ja toetused

MTÜ Luum Loomeklubi esitas Euroopa solidaarsuskorpusele “Luues sallivaks!” projekti, millega koolikiusamise vastu võidelda loominguliste

tegevuste abil. Kuue kuu pikkuse projekti käigus korraldas meeskond erinevaid loomingulisi üritusi ja tegevusi, millest võttis osa ligi

200 Lääneranna valla noort ja 50 täiskasvanut. Projekti toetati 3000 euroga- 2400 kanti MTÜ arvele enne projekti algust ning allesjäänud

600 kantakse MTÜ arvele peale projekti lõppu ja aruannete esitamist hiljemalt märtsis 2020. aastal.

Nutilabor ja MTÜ Robootika kuulutasid 2018. aastal välja starditoetuste konkursi "IT tüdrukutele", mille eesmärgiks oli toetada ainult tüdrukutele

suunatud uute IT-alaste huviringide loomist, mis keskenduvad robootikale, programmeerimisele, multimeediale, 3D-modelleerimisele või

mobiiliäppide valmistamisele. MTÜ Luum Loomeklubi võttis starditoetuste konkursist osa ideega korraldada tütarlastele multimeediaringi, kus

tegeletakse erinevate IT-alaste loovtegevustega. Idee jõudis 5 parema hulka, millele eraldati starditoetus summas 990€. Multimeediaringist võttis

osa 10 tüdrukut ning huviringi lõpuks valmisid tüdrukute personaalse kujundusega pusad. Lisaks prooviti kätt fotograafias, arvutigraafikas,

videokunstis ning arutati ka sotsiaalmeedia teemadel. Neiude lemmikuks osutus allveefotode tegemine.
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Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga  

 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 1


