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Tegevusaruanne  

Serve The City kogub kokku vabatahtlikke, et praktilistel viisidel väljendada heasüdamlikkust ning aidata neid, kes seda 

vajavad. Serve The City teeb koostööd kodutute varjupaikadega, põgenike keskustega, lastekodudega, vanadekodudega ja 

teiste asutustega ning kutsub vabatahtlikke pakkuma oma toetust ja praktilist abi.  

Serve The City projektid on lihtsad: sport, muusika, käsitöö, inglise keele õpetamine, maalimine, toidu jagamine ja juuste 

lõikamine. Me oleme paaripanijad – ühendame heatahtlikud inimesed, kes soovivad aidata, nendega, kes seda vajavad. Paljud 

soovivad olla kaasatud kogukonna tegemistesse ning aidata mingil viisil, kuid raske on leida kohta, kust alustada.  

Serve The City organiseerib üritusi, kus vabatahtlikud saavad alustada väljendades oma heatahtlikkust praktilistel viisidel ning 

uskudes, et paljud inimesed, tehes koos väikeseid asju, saavad viia läbi suuri muutuseid.  

Serve The City väärtustab:  

• Usk paremasse maailma;  

• Kaastunne vajaduses olevate inimeste suhtes;  

• Koos teenimine;  

• Avatus kõigile  

Alates 01.10 2010 üürime kontoriruume Telliskivi 60a. Meil töötab 25-40 vabatahtlikku palgaga 0.- eurot, 

kompenseeritakse vaid isikliku auto-, mobiiltelefoni- ja reisikulud. 

Ülevaade aastast 2014: 
2014. aastal laienes Serve The City MTÜ (edaspidi STC) mitmel alal:  

• Arendasime oma sotsiaalprojektide võõrgustikku ning arendasime välja regulaarseid prjojekte, mille 

raames suurenes regulaarselt kaasalõõvate vabatahtlike arv;  

• STC vabatahtlike arv kasvas 2014-ndal aastal 1200-st kuni 1300-ni;  

• Arendasime oma meedia projekte: uuendasime kodulehte ja arendasime Facebooki kogukonda, et jagada 

STC infot vabatahtlike ja partneritega;  

• Administratiivmeeskond, kuhu kuuluvad vabatahtlikud kes vastutavad administratiivsete küsimuste, finantside, 

ürituste korraldamise, veebi haldamise ja eriprojektide eest, sai ümber struktureeritud, nii et meesknda kuulub 

ürituste korraldaja, veebiprojektide projektijuht, raamatupidaja ja tegevjuht;  

Eesmärk aastaks 2015:  

• STC MTÜ püüab leida võimalusi täielikuks rahastamiseks läbi kohalike sponsorite ja annetuste;  

• Arendada jätkusuutlikku strateegiat vabatahtlike leidmise, juhtimise, rahastamise ja kohaliku teenimise jaoks;  

• Leida võimalusi kohalikele vabatahtlikele teenida enamates kohtades;  

• Lisada oma tegevjuhtkonna juurde vastavaid oma ala spetsialiste;  

• Arendada ühingut vastavalt põhikirjale.  

!
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 305 942

Nõuded ja ettemaksed 128 346

Kokku käibevara 433 1 288

Põhivara   

Materiaalne põhivara 463 563

Kokku põhivara 463 563

Kokku varad 896 1 851

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 829 713

Kokku lühiajalised kohustused 829 713

Kokku kohustused 829 713

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 137 143

Aruandeaasta tulem -1 070 995

Kokku netovara 67 1 138

Kokku kohustused ja netovara 896 1 851
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Annetused ja toetused 6 553 26 037

Tulu ettevõtlusest 1 510 1 418

Kokku tulud 8 063 27 455

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 607 -2 316

Jagatud annetused ja toetused 0 -6 782

Mitmesugused tegevuskulud -3 998 -16 714

Tööjõukulud -429 -505

Põhivara kulum ja väärtuse langus -99 -99

Muud kulud 0 -43

Kokku kulud -9 133 -26 459

Põhitegevuse tulem -1 070 996

Intressikulud 0 -1

Aruandeaasta tulem -1 070 995
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 6 553 15 412

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 510 1 418

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -6 782

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -8 700 -17 403

Väljamaksed töötajatele 0 -1 684

Makstud intressid 0 -1

Muud rahavood põhitegevusest 0 -464

Kokku rahavood põhitegevusest -637 -9 504

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -661

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -661

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 10 625

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 10 625

Kokku rahavood -637 460

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 942 482

Raha ja raha ekvivalentide muutus -637 460

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 305 942
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 143 143

Aruandeaasta tulem 995 995

31.12.2013 1 138 1 138

Aruandeaasta tulem -1 070 -1 070

Muud muutused

netovaras
-1 -1

31.12.2014 67 67
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Serve The City raamatupidamise aastaaruanne  koostatakse, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast ja kasutades

soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel kui arvestuspõhimõtetes on alljärgnevalt kirjeldatud teisiti.

Eesti hea  raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev  raamatupidmistava,

mille põhinõuded kehtestab Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus  ning, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele,viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandeaastal on kajastatud jooksvaid kulusid.

Seotud osapooled

Seotud osapooleks loetakse ettevõtet või eraisikut juhul kui üks osapool omab, kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise

osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 0 377

Sotsiaalmaksud 0 128

Kokku tööjõukulud 0 505

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 0 9
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

SERVE THE CITY mittetulundusühing (registrikood: 80315491) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LAURI LUIDE Juhatuse liige 03.07.2015



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56220086

E-posti aadress info@servethecity.ee

Veebilehe aadress www.servethecity.ee


