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Tegevusaruanne

JCI Tartu on 18-40 aastaseid noori inimesi ühendav mittetulunduslik apoliitiline organisatsioon, mille eesmärgiks on noorte inimeste juhioskuste

ja sotsiaalse vastutustunde arendamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja

algatamine ning rahvusvaheliste suhete arendamine. JCI Tartu on JCI Estonia liige.

2020 aastal juhtis JCI Tartu koda 5-liikmeline juhatus; Triin Nõmmistu, Anni Tõnismäe, Kristina Rivis, Ago Täkker ja Kadri Koppel. Juhatuse

liikmetele töötasu ei makstud. Aasta jooksul võeti vastu üks uus liige, vanusega langes välja üks liige. 2020 aasta lõpu seisuga kuulus JCI Tartu

liikmeskonda kokku 14 liiget.

Aruandeaastal leidis aset kaks üldkoosolekut, kaheksa juhatuse koosolekut ja JCI Tartu oli esindatud viiel JCI Estonia üldkoosolekul.

Iganädalased kojalõunad said 2020. aastal asendatud õhtusöökidega, mis pidid algselt toimuma kord kuus. Koja igakuised õhtusöögid on nii

kodalaste kokkusaamiseks ning info vahetamiseks kui ka inspiratsiooniks - igal õhtusöögil on inspireeriv aukülaline, kes räägib enda elust ja

sellest, mida JCIsse kuulumine talle on andnud/mida tema on vastu andnud.

Kahjuks ei saanud 2020. aastal alanud pandeemia tõttu igal kuul õhtusööki korraldada. Seetõttu toimusid need viiel korral, millest üks oli

virtuaalne.

Pandeemia tõttu saime külastada vaid ühte asutust, milleks oli vastavatud Tartu Ülikooli Delta keskus.

Liikmetele viidi läbi koolitusi strateegia, ettevõtluse, meeskonnatöö, isiksusetüüpide, elu planeerimise ning motivatsiooni teemadel. Koolitajateks

olid nii JCI Tatrtu kui ka teiste kodade liikmed. Lisaks oli liikmetel võimalus võtta osa väga paljudest online koolitustest, mida korraldasid nii JCI

Estonia kui ka teised JCI kojad üle maailma.

JCI Tartu tegi käesoleval aastal neli projekti ning alustas kahe uuega. Veebruaris tehti koostöö projekt JCI GO kojaga "Keskkonnasõbralik

koolipidu". Ühes Tartumaa koolis peeti Vabariigi aastapäeva puhul pidulik bankett. Õpilased valmistasid enda klassides erinevaid toite. Kuna

koolis käivad õpilased vahetustega söömas, siis Eesti Vabariigi auks peetud peol, kus osales terve kool, ei oleks jätkunud piisavalt nõusid.

Sügisel kogutud nõudekampaanias sai aga JCI enda valdusesse üle 5000 nõu. Selle jaoks, et üks kool ei peaks kasutama papptaldrikuid ning nii

pidulikul sündmusel plastmassist nõusid, nägime meie koostöövõimalust ja muidugi, mis kõige tähtsam - näitame eeskuju lastele, teistele

asutustele, oleme keskkonnasõbralikud ning alati lahendustele orienteeritud.

Aprilli lõpus alustasime 21-päevase positiivsuse väljakutsega. Pandeemia ajal soovisime, et inimesed pööraksid tähelepanu ka vaimsele

tervisele ning selle jaoks loodi Facebooki grupp, kus meie liige, kes on teinud varem "Õnne Töötoa" koolitusi jagas iga päev, 21 päeva järjest,

harjutusi, mis aitavad kaasa meie vaimse tervise heaolule.

Mai alguses kutsus JCI Tartu koostöös Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukojaga piiratud liikumisega ajal meeles pidama neid, kelle juurde tol

hetkel minemine on keelatud - hooldekodudes olevad vanaemad. Emadepäeva raames kutsusime üles saatma vanaemadele/vanavanaemadele

kaarte.

Juunis alustasime kampaaniat "Aitäh, õpetaja!". 2020. aastal sai kogu maailma haridussüsteem raputada seoses COVID-19 levikuga.

Tavapärane õpe läks klassiruumidest üle kodusele distantsõppele. Proovile pandi nii õpilased, lapsevanemad kui ka õpetajad. JCI Tartu

ettevõtlikud noored on veendunud, et jätkusuutlik, kvaliteetne ja õiglane haridus ei oleks võimalik ilma meie suurepäraste õpetajateta. Igal

kevadel, õppeaasta lõpus on õpilased saanud oma õpetajaid tänada lilleõiega. 2020. aastal jäid enamikel õpilastel lilled õpetajatele viimata.

Selleks, et kõik soovijad saaksid ka tänavu õpetajatele tänu üles näidata, lõime Facebooki pildiraami, mida on võimalik oma profiilipildi juures

kasutada. Raami kutsusime üles kasutama õpetajate päeval.

2020. aasta novembris alustasime kahe uue projektiga, mis jätkuvad ka 2021. aastal. "Eluks Valmis" projekt - eesmärk on luua noorte veebiõpik,

mis käsitleb eluks vajalikke teemasid, milleks koolipink neid ette ei valmista.

"Keskkonnasaadik Koolis" (KeSa) - projekti eesmärgiks on keskkonnateadliku kogukonna loomine. Programmi eesmärk on koolitada välja

keskkonna saadik koolis (aktiivne õpetaja), kes leiab ja loob jätkusuutlikke lahendusi, kujundab kolleegide ja õpilaste tarbimis-ja

keskkonnakäitumuslikke harjumusi, korraldab keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks erinevaid üritusi (näiteks veab eest

Maailmakoristuspäevast osavõttu koolis, vastutustundlik ja minimaalne tarbimine) ja edastab keskkonnauudiseid (sotsiaalkampaaniad, nt "Ära

joo plasti" jne), teabepäevi, töötubasid jne. Projekt on koostöös JCI GO kojaga.

Lisaks esindasid liikmed koda ja osalesid kogu aasta jooksul aktiivselt erinevatel üritustel nagu näiteks JCI Maailmakongress Jaapanis (online),

JCI Estonia Aastakonverentsil Tartus, JCI Estonia Akadeemias, JCI Freshupil ning ka JCI Estonia Kevadkonverentsil (online) ja JCI Estonia

Presidendiballil (online).

JCI Estonia Aastakonverentsi korraldas JCI Toomemäe koda, kuid JCI Tartu korraldada oli igaastane Peeter Pariku bowlinguturniir, millest

võtsid osa enamus Eesti kodasid. 2020. aastal tegime Peeter Pariku bowlinguturniiri muudatuse - ürituse raames kogutud kasumist toetasime

Liikuma Kutsuva Kooli programmi.

JCI Tartu liikmed olid heategevusliku projekti JCI Jõulupuu üle-Eestilised kordineerijad ning Tartu piirkonnas selle eestvedajad.

Kevadkonverentsi raames sai meie liige Kadri Koppel tiitli "JCI Estonia Parim Noorliige". Aastakonverentsi raames saime projektijuhi Anni

Tõnismäe projektiga "Aitäh, õpetaja!" tiitli "Parim Elukeskkonda Arendav Projekt" .

JCI Estonia lipupäevaks on ühisprojekt "Jõulupuu" (JCI Tartu, JCI Viljandimaa, JCI Rakvere, JCI Tallinn, JCI Toomemäe) mille projektijuhiks on

tubli JCI Tartu kodalane Maiki Linder.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 10 121 1 652 2

Nõuded ja ettemaksed 457 10 484 3

Kokku käibevarad 10 578 12 136  

Kokku varad 10 578 12 136  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 207 0 4

Eraldised 7 747 8 972 5

Kokku lühiajalised kohustised 7 954 8 972  

Kokku kohustised 7 954 8 972  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 164 992  

Aruandeaasta tulem -540 2 172  

Kokku netovara 2 624 3 164  

Kokku kohustised ja netovara 10 578 12 136  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 702 2 934 7

Annetused ja toetused 0 5 989 6

Tulu ettevõtlusest 55 10 449 8

Muud tulud 8 20  

Kokku tulud 1 765 19 392  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -5 989  

Mitmesugused tegevuskulud -2 305 -11 183 9

Muud kulud 0 -48  

Kokku kulud -2 305 -17 220  

Põhitegevuse tulem -540 2 172  

Aruandeaasta tulem -540 2 172  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -540 2 172  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 0 253  

Kokku korrigeerimised 0 253  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 10 027 -10 161  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 207 -79  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 5 989  

Muud rahavood põhitegevusest -1 225 2 214  

Kokku rahavood põhitegevusest 8 469 388  

Kokku rahavood 8 469 388  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 652 1 264 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 469 388  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 121 1 652 2



8

Mittetulundusühing JCI Tartu 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 992 992

Aruandeaasta tulem 2 172 2 172

31.12.2019 3 164 3 164

Aruandeaasta tulem -540 -540

31.12.2020 2 624 2 624
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu JCI Tartu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja

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

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud

finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi

piiranguid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet

iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla

tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekunud,

eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena

aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse bilansis ainult juhul, kui selle realiseerumise tõenäosus on

suurem kui 50% (st realiseerumine on tõenäolisem kui mitterealiseerumine). Juhul kui realiseerumise tõenäosus on väiksem kui 50%,

eraldist bilansis ei moodustata, kuid võimalik kohustus avalikustatakse aruande lisades tingimusliku kohustusena.

Uute eraldiste moodustamist või olemasolevate eraldiste suurendamist kajastatakse üldjuhul aruandeperioodi kuluna.Eraldisi kasutatakse

ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tehingutest tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised

omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tulu liikmemaksudest kajastatakse nende tekkimisel ja tasumata liikmemaksud kajastatakse võlana.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine

ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid (tulude ja kulude vastavuse printsiip). Kulutused, mis

tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse

kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad

majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Mittetulundusühingu JCI Tartu käsitleb seotud osapooltena:

a) juhatuse ja nõukogu liikmeid;

b) punktis a kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Kassa 32 10

Arvelduskontod 10 089 1 642

Kokku raha 10 121 1 652

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Ostjatelt laekumata arved 457 10 484  

Nõuded liikmete vastu 334 170

Nõuded Kodade vastu 123 10 314

Kokku nõuded ostjate vastu 457 10 484  

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded    

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded -20 -280  

Lootusetuks tunnistatud nõuded 20 280 9

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks 0 0  

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 2

Muud võlad 120 120

Muud viitvõlad 120 120

Saadud ettemaksed 85 85

Tulevaste perioodide tulud 85 85

Kokku võlad ja ettemaksed 207 207

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Saadud ettemaksed 0 0

Tulevaste perioodide tulud 0 0
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Lisa 5 Eraldised
(eurodes)

 31.12.2019 Moodustamine/

korrigeerimine

Kasutamine 31.12.2020

Liikmete koolitusfond 8 972 -1 225 7 747

Kokku eraldised 8 972 -1 225 7 747

Sealhulgas:  

Lühiajalised 8 972 -1 225 7 747

 

 31.12.2018 Moodustamine/

korrigeerimine

Kasutamine 31.12.2019

Liikmete koolitusfond 516 9 193 -737 8 972

Kokku eraldised 516 9 193 -737 8 972

Sealhulgas:  

Lühiajalised 516 9 193 -737 8 972

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud tulemiaruandes

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Sotsiaalministeerium

HMN toetus
6 000 -11 5 989

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

6 000 -11 5 989

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

6 000 -11 5 989

 

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 105 1 785

Sisseastumistasud 0 25

Toetajaliikmemaksud 325 225

Sihtotstarbelised tasud   

Muud laekumised liikmetelt (üritused) 272 899

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 702 2 934
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Täiendõpe ja koolitustegevus 55 10 449

Kokku tulu ettevõtlusest 55 10 449

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Mitmesugused bürookulud -120 -100  

Koolituskulud 0 -100  

Riiklikud ja kohalikud maksud -7 -7  

Kulud eraldiste moodustamiseks 907 -8 193  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -20 -280 3

Liikmemaksud -900 -1 140

Ürituste korralduskulud -1 035 -1 173

Ürituste osalustasud -1 101 0

Muud -29 -190  

Kokku mitmesugused tegevuskulud -2 305 -11 183  

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 13 23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 249 85 170 0





Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja

humanitaarteaduste vallas
72201 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5128817

E-posti aadress tartu@jci.ee


