MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019
aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

nimi: Mittetulundusühing Tartu Maheaed

registrikood: 80332207

tänava/talu nimi, Riia tn 38
maja ja korteri number:
linn: Tartu linn, Tartu linn
vald: Tartu linn
maakond: Tartu maakond
postisihtnumber: 50405

e-posti aadress: tartumaheaed@gmail.com
veebilehe aadress: http://tootsipeenar.wordpress.com/

Mittetulundusühing Tartu Maheaed

2019. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

5

Bilanss

5

Tulemiaruanne

6

Rahavoogude aruanne

7

Netovara muutuste aruanne

8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

9

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

9

Lisa 2 Raha

9

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

9

Lisa 4 Tööjõukulud

10

Lisa 5 Seotud osapooled

10

Aruande allkirjad

11

2

MTÜ Tartu Maheaed 2019.aasta tegevusaruanne
MTÜ Tartu Maheaed viljeleb mahepõllumajanduslikku linnaaiandust aastast 2011.
2019.a. oli maheaiale väga töömahukas: tuli käigus hoida Lehe tn aeda, likvideerida
Mõisavahe aed (Idaringtee ehituse tõttu) ning nullist alates planeerida ja rajada Lammi
aed Ihastesse (Ihaste tee 6a). Kevadtalvisel perioodil 2019 kohtus juhatus mitmeid
kordi Tartu Linnavalitsuse aselinnapeade ja ametnikega Lammi aia teemalisteks
aruteludeks: maastikuline planeering, juurdepääsuteede rajamine aeda, parkla
asukoht, tiikide kaevamine, mulla vedu aiandusalale. Samuti tehti koostööd linna
arboristiga Ihaste lammiala koosluste osalisekski säilitamiseks (kui palju kaski võib
maha võtta; millised puuliigid sobivad maantee äärde hekiks jms).
Talvel-kevadel kõik need tööd aias tehtigi: võsaraie, kaskede langetamine, kraavide
kaevamine, kahe tiigi kaevamine, köögiviljamaa ettevalmistus. Aia rajamine tõi kaasa
maastiku suure kvalitatiivse muutuse - 3,6 ha suurune võsastunud lammialast
kujundati 1,6 ha ümber kolmeks aiandusalaks: viljapuuaed (igal aednikul on võimalus
istutada endale viljapuu või marjapõõsad 36m2 maatükile) ning aiandusalad A ja B
köögivilja kasvatuseks, kus aednik või saada 25 -50 -100 m2 tükke vastavalt soovile.
Kõik need aiandusmaa ettevalmistustööd olid 12. maiks 2019 jõudnud sellisesse
faasi, et aednikele sai välja jagada 1,6 ha maad nii köögivilja kasvatamiseks kui ka
viljapuude istutamiseks.
Järgnevas etapis toimus seni Mõisavahe aeda kasutanud aednike vara ja
taimede/põõsaste kolimine uude Lammi aeda. Tartu Maheaia töös on iseloomulikuks
tunnuseks ka ühispõldude rajamine, mida haritakse talgute käigus. Paralleelselt
töötamisega oma maalapil osalesid aednikud kevadel arvukatel talgutel, mida
kokkuvõttes perioodil mai – oktoober 2019 oli üle kümne: näiteks aiavõrgu
paigaldamine, kõrvitsa- ja porgandiseemne külv, kartulipanek ja saagi koristus ning
kuuseheki rajamine Ihaste põigu äärde. Maheaia instrumentide hoiuks alustati 2019.a.
suve hakul oma jõududega ka tööriistatare ehitust, mis valmiski 2019 ning ka talguliste
toel (maja värvimine).
Tartu Maheaed andis oma panuse ka õpilaste harimisse. 2019.a. kevadel toimusid
Lammi aias aiandustunnid Tartu kuue kooli (Tartu Kroonuaia kool, Tartu Kivilinna
kool, Tartu Raatuse kool,Tartu Herbert Masingu kool, Tartu Veeriku kool, Tartu
Rahvusvaheline kool) õpilastele. Ligi 150 õpilast koos õpetajatega osalesid viljapuude
istutamisel, porgandi- ja hernepeenarde tegemisel ning tutvusid ka agrokeemia alaste
katsetega pinnase pH määramiseks. Aiandustunnid viisid läbi nii juhatuse liikmed,
samuti olid kaasatud noored aiandusaktivistid. (mõned neist tudengid).
Suureks ettevõtmiseks kujunes ühispõldude saagi realiseerimine, eriti suure osa
andis kõrvitsasaak. Koostöös Tartu Tammelinna ja Annelinna Seltsidega oli Tartu
Maheaed väljas nende linnaosade päevadel, müües maheaia saadusi. Maheaed
hoolib ka oma suurperedest aednikest (2019.a. - 5 peret), neile annetati osa saagist.
Üks kõrvitsakoorem läks Tallinna Loomaaia elevantidele vastavalt lepingule.
Tartu Maheaia tegevuste hulka 2019.a kuulus ka regulaarne tegelemine MTÜ
andmebaasidega ning ühisüritused - üldkoosolek ning aiandusalased harivad
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koosolekud, osad neist lõkkeõhtu või lõikuspüha vormis. Näiteks nov. 2019 esines
meie liige - PhD ökoloogia alal Maarja Õpik - ettekandega ’Kas mahe linnaaiandus
päästab maailma kliimakriisist?". Samuti toimub pidev uuendus meie FB –lehel ja
kodulehel *Tartu Maheaed*.

Tartu Maheaia tulevikuplaanidesse kuulub eeskätt Lammi aianduaslale 4 ha suuruse
lisamaa taotlemine Tartu Linnavalitsuselt, sest juba 2019.a lõpus oli prognoositav
aednike arvu hüppeline kasv. Kavandamisel on ka terrass Lammi aeda, milline rajatis
teeb mugavamaks aednike ühisürituste-koosolekute korraldamise ning võimaldab ka
Tartu Maheaial panustada Tartu kui kultuuripealinn 2024 ürituste korraldamisse.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

3 127

3 056

Kokku käibevarad

3 127

3 056

3 127

3 056

Võlad ja ettemaksed

1 305

149

Kokku lühiajalised kohustised

1 305

149

1 305

149

2 907

3 120

-1 085

-213

1 822

2 907

3 127

3 056

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Liikmetelt saadud tasud

1 050

640

Annetused ja toetused

1 810

0

519

12

3 379

652

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-1 453

0

Mitmesugused tegevuskulud

-2 664

-865

-347

0

-4 464

-865

Põhitegevuse tulem

-1 085

-213

Aruandeaasta tulem

-1 085

-213

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Tööjõukulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

1 050

640

10

0

519

12

-2 961

-706

-347

0

1 800

0

71

-54

71

-54

3 056

3 110

71

-54

3 127

3 056

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7

Mittetulundusühing Tartu Maheaed

2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019

3 120

3 120

-213

-213

2 907

2 907

-1 085

-1 085

1 822

1 822
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2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tartu Maheaed 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardist, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja raha panga arveldusarvel. Rahavoogude aruandes kajastatakse
rahavoogusid otsemeetodil.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
MTÜ Tartu Maheaed ei soetanud 2019. aastal põhivara.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ning muud võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava
tasu õiglane väärtus.
Annetused ja toetused
Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse
perioodi, mille eest need on tasutud).
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Kulud
Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha pangas

3 127

3 056

Kokku raha

3 127

3 056

2019

2018

1 050

640

1 050

640

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2019

2018

259

0

88

0

Kokku tööjõukulud

347

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

347

0

31.12.2019

31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv

161

132

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötasu maksti kahele töövõtulepinguga inimesele.

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2019

31.12.2018

Kohustised

Kohustised

1 305

149
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2020
Mittetulundusühing Tartu Maheaed (registrikood: 80332207) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

AVO ROSENVALD

Juhatuse liige

27.06.2020

Resolutsioon:

Avo Rosenvald

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja
mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus

01131

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

tartumaheaed@gmail.com

Veebilehe aadress

http://tootsipeenar.wordpress.com/

