MAJANDUSAASTA ARUANNE
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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2019
MTÜ Peetri Seltsi tegevuse eesmärgiks on ühistegevuse korraldamine, asula
inimsõbraliku elukeskkonna ning traditsioonide väärtustamine, arendamine ja
alalhoidmine, asula majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengu edendamine;
erinevate uute vaba aja veetmise võimaluste loomine ja propageerimine; erinevate
põlvkondade liitmine; laste ja noortega seotud sotsiaalne ning kultuuriline tegevus ja
nende külaellu kaasamine; loodushoid ja keskkonnasõbralikkus; elukestva õppe
propageerimine ja korraldamine; alevikus ja selle ümbruses turvalisuse tagamine. Selleks
arendati koostööd mitmete organisatsioonidega nagu Rae vallavalitsus, MTÜ Rae Valla
Alevike- ja Külavanemate Selts, Peetri Lasteaed-Põhikool ja paljude Rae valla
külaseltsidega. 2019. aasta põhitegevusteks oli mitmesuguste sündmuste korraldamine.
Kinoõhtud
2019. toimus koostöös Kinobussiga 4 kinoõhtut, mis on külastajate seas väga
populaarsed. Väärtfilme käivad vaatamas nii lapsed kui eakad. Koostöös Peetri kooliga
oleme filme näidanud ka kooliõpilastele.
Südamenädal
2019 aasta Südamenädalal korraldas selts 28. aprillil rattamatka, kus sai osaleda 17 km
distantsil pikki Vaskjala kanalit. Selts pakkus matkalistele finishis pannkooke.
Talgupäev Teeme Ära 2019
Üle-eestilise talgupäeva raames koristati Peetri aleviku teede ääred ja korrastati
teadetetahvlid. Kevadtalgute raames aitasid ABB vabatahtlikud korrastada Peetri Seltsi
veskihoone ümbrust ja teha ettevalmistustöid haljastuseks. Üritust toetas ka Tanker.
Kevadine täika
2. juunil korraldasime Peetri kooli ees täika, mis oli suunatud eelkõige kasutatud asjade
ostule-müügile. Osavõtt oli aktiivne, kaubavalik suur. Juurutame järjekindlalt ka
rohevahetuse ideed.
Laadapäev
17. augustil korraldas Selts üheksandat korda Peetri Laata, mida külastas ligi 3000
inimest ning müüjaidki oli 100 ringis. Peaesineja ansambel Krunks More andis aleviku
rahva rõõmuks suurepärase kontserdi. Nagu varasematelgi kordadel, eelistati müüjatena
ettevõtteid ja eraisikuid, kes tegutsevad Peetris või Rae vallas.
Kohvikutepäev
Kolmandat korda korraldati seltsi eestvedamisel 25. augustil Peetri-ülene kohvikutepäev.
Avatud oli 29 kodukohvikut. Taaskord väga menukas ja suure külastajate arvuga üritus,
mis on nüüdseks kindla koha leidnud Peetri Seltsi ürituste kalendris.
Eakate jõulupidu
15.detsembril toimus eakate jõulupidu Peetri koolis. Osalejaid oli lisaks kohalikele ka
naaberküladest. Selts pakkus suupisteid ja meeleolu hoidis üleval Pisikeste Pillide Punt.
Projektid
Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts aitasid
rahastada mitmeid Peetri Seltsi projekte:
•

„Peertri Seltsi veski elektrisüsteem kaasaegseks“. Uue elektrikilbi veskisse kinkis ABB.
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- „Noored turvaliselt liiklema“. Peale kaheksat nädalat edukalt toimunud teoreetilist
koolitust ja praktilise õppe päevi said sada Peetri kooli 3.-4. klassi õpilast jalgrattaload, et
turvalisemalt kodukohas liigelda ja olla eeskujuks kõikidele teistele. Oluliseks abiks
projekti õnnestumisel oli Peetri kooli toetus.
•

„Peetri Seltsi veskihoonesse kööginurga rajamine“

Alates 2009. aasta augustist haldab ja arendab selts Peetri aleviku kodulehte
www.peetri.ee, mida külastas aastal 2019 ca 2500 unikaalset külastajat, millest omakorda
ca kaks kolmandikku tulid otse kodulehele ja ca kolmandik muude lehtede või
otsimootorite kaudu. Koduleht saab igal nädalal keskeltläbi 50 külastust, mis on üksjagu
langenud võrreldes eelnevate aastatega, tõenäoliseks põhjuseks sotsiaalmeedia
osatähtsuse kasv. Töös on jätkuvalt tegevused kodulehe uue kontseptsiooni ja disaini
väljatöötamisega. Alevikuvanema infolisti kuulub üle 380 e-posti aadressi, millest
omakorda on mitmed aadressid piirkondlikud postiloendid. Peetri alevik on esindatud
aktiivselt ka sotsiaalmeedias: Facebooki lehel www.facebook.com/peetri.ee on juba üle
2300 jälgija (aastaga ca +200) ja selle postitused jõuavad keskmiselt üle 1200 inimeseni
nädalas. Facebooki lehe külastajad on põhiliselt 25-44 aastased ja ca kolmveerand
külastajatest on naissoost.
31. detsember 2019 seisuga oli Peetri Seltsis 27 liiget, Seltsil on seitsmeliikmeline juhatus:
Kuldar Mets (esimees), Margus Laula, Kaia Roots, Marit Jäetma, Kaarel Konga.
Juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Toimus 4 juhatuse koosolekut, millega on täidetud
põhikirja nõue juhatuse koosolekud läbi viia vähemalt kord kvartalis. Toimus kolm seltsi
üldkoosolekut.
Seltsis seisuga 31.12.2019 palgalisi töötajaid ei olnud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

6 182

6 732

Kokku käibevarad

6 182

6 732

Materiaalsed põhivarad

2 253

419

Kokku põhivarad

2 253

419

8 435

7 151

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

7 151

1 630

Aruandeaasta tulem

1 284

5 521

Kokku netovara

8 435

7 151

8 435

7 151

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

225

15

10 106

8 929

2

4 031

10 333

12 975

-8 566

-6 878

-483

-576

-9 049

-7 454

Põhitegevuse tulem

1 284

5 521

Aruandeaasta tulem

1 284

5 521

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud

6

Mittetulundusühing Peetri Selts

2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

1 284

5 521

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

483

576

Kokku korrigeerimised

483

576

1 767

6 097

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-2 317

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-2 317

0

-550

6 097

6 732

635

-550

6 097

6 182

6 732

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

1 630

1 630

Aruandeaasta tulem

5 521

5 521

31.12.2018

7 151

7 151

Aruandeaasta tulem

1 284

1 284

31.12.2019

8 435

8 435
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Peetri Selts 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga.
Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi
kuupäeva 31.12.2019 ja aruande koostamise kuupäeva 17.01.2020 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel
perioodidel toiminud tehingutega.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivahendiks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutusaeg. Põhivaraks loetakse varasid, mille maksumus
on või ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri ja mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid
mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise alampiiri kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivra
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Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapoolteks loetakse:
a) osaühingule olulist mõju omavad omanikud;
b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.
Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

4 447

4 447

-3 452

-3 452

995

995

-576

-576

4 447

4 447

-4 028

-4 028

419

419

Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Muud muutused

-4 866

2 317

2 317

-64

-4 930

4 447

4 447

31.12.2019
Soetusmaksumus

0

2 317

2 317

Akumuleeritud kulum

0

-64

-64

Jääkmaksumus

0

2 253

2 253

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2019

31.12.2018

27

27
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2020
Mittetulundusühing Peetri Selts (registrikood: 80291721) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KULDAR METS

Juhatuse liige

31.03.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid

94992

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5124118

Mobiiltelefon

+372 5021364

E-posti aadress

kuldar@peetri.ee

