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Tegevusaruanne 2015 Noortekonverentsid MTÜ
Mittetulundusühing Noortekonverentsid on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit
mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise
põhimõttel. MTÜ Noortekonverentsid tegevus lähtub Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.
MTÜ Noortekonverentsid on kodanikuühiskonda edendav organisatsioon, mis toob noorteni teemasid ja
valdkondi, mis suurendavad noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimiseks ning loovad noortele elukestva
harjumuse panustada kodanikuühiskonda.
Organisatsiooni liikmeteks on mitmed rohkem ja vähem tuntud ühiskonnategelased ja noored, keda huvitab
nimetatud eesmärk. Organisatsiooni juhtimine toimub konsensuse põhimõttel.Tegevuste läbiviimiseks
kaasatakse kümmenkond vabatahtlikust noort, et anda neile suure sündmuse tegemise kogemust.
Mittetulundusühingu põhitegevuseks on noortekonverentsi korraldamine.
2015. aastal toimus igaastane Eesti suurim noortekonverents Tallinnas, Nordea Kontserdimajas, Lahe koolipäev
2015 " Minu elu pöördepunktid ". Seekord juba kaheteistkümnendat korda, tuhandele noorele üle vabariigi.
Korraldusmeeskond püüab noortes leida tegudele tahtmisi ja tahtmistele energiat. Konverentsil esinesid teiste
seas Marina Kaljurand, Vahur ja Liina Kersna, Mart Müürisepp ning Erika Kirpu.
Konverentsil kuulutati välja “Hea Eeskuju 2015“ noor. Hea Eeskuju on konkurss, millega soovitakse tunnustada
neid koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandi või kaaskondlaste hüvanguks ellu midagi sellist,
mis väärib üldsuse tähelepanu ja tänu.
Konkursi toimumist toetasid erinevad sponsorid, ettevõtted, riigieelarvelised sihtasutused, kohalikud
omavalitsused ja kõrgkoolid.
Hea eeskuju konkursist kasvas välja projekt, mille põhjal anti välja raamat " Eestimaa eeskujud ". Raamatut
müüakse edukalt erinevates raamatukauplustes.
MTÜ Noortekonverentsid juhatusse kuulub 2 liiget.
Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng MTÜ Noortekonverentsid majandustulemustele olulist mõju
ei avaldanud.
Ettevõtte majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.
Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes.
Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamisperioodil pole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja
börsikursside muutumisega seonduvaid riske.
MTÜ Noortekonverentsid on alustanud juba järgmise 2016. aasta noortekonverentsi Lahe koolipäev 2016
ettevalmistusega.
Organisatsiooni eesmärk on pakkuda õpilastele üks unistuste koolipäev, mis oleks täis naeru, uusi ideid ja tutvusi
ning huvitavaid teadmisi. Soov on tuua noorteni teemasid ja valdkondi, millega koolis ei tutvuta, ning seeläbi
suurendada noorte ettevõtlikkust oma mõtete realiseerimisel.
Mittetulundusühingu põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on järgneva, kolmeteistkümnenda
noortekonverentsi korraldamine, ettevõtte turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.
Juhtkonna üheks prioriteediks on teenindustaseme jätkuv parandamine.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

5 430

4 044

2

Nõuded ja ettemaksed

5 383

7 615

3,4

10 813

11 659

10 813

11 659

Võlad ja ettemaksed

2 293

1 423

Kokku lühiajalised kohustused

2 293

1 423

2 293

1 423

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

10 236

14 627

Aruandeaasta tulem

-1 716

-4 391

8 520

10 236

10 813

11 659

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

5

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Annetused ja toetused

17 400

13 682

6

Tulu ettevõtlusest

40 338

42 957

7

1

4

57 739

56 643

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-17 400

-13 682

Mitmesugused tegevuskulud

-32 155

-40 588

Tööjõukulud

-8 919

-6 772

Muud kulud

-988

0

-59 462

-61 042

-1 723

-4 399

7

8

-1 716

-4 391

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Laekunud annetused ja toetused

17 400

13 682

Muud põhitegevuse tulude laekumised

40 338

42 957

-49 555

-54 270

-6 919

-6 772

115

3 147

1 379

-1 256

Laekunud intressid

7

8

Kokku rahavood investeerimistegevusest

7

8

Kokku rahavood

1 386

-1 248

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 044

5 292

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 386

-1 248

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 430

4 044

Rahavood põhitegevusest

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

14 627

14 627

Aruandeaasta tulem

-4 391

-4 391

31.12.2014

10 236

10 236

Aruandeaasta tulem

-1 716

-1 716

8 520

8 520

31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Noortekonverentsid mittetulundusühing 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni
3-kuulisi tähtajalisi deposiite.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse
bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena
tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul,
kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti
tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni.
Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, 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. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või äriühingul
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne
aastaaruandekinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval
tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
a) mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel;
b) sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes
perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused mõeldud on);
c) olemuselt põhikapitali sissemaksetena käsitletavaid annetusi ja toetusi kajastatakse netovara muutustena bilansis ja netovara muutuste
aruandes.
Tulud
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Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist
kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt
määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole
üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolte näideteks on:
a) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud,
välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
Punktis (a) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja
lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted. Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas
kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

0

1 071

LHV arvelduskonto II

1 363

1 332

LHV arvelduskonto põhikonto

4 067

1 641

Kokku raha

5 430

4 044

Swedbank arvelduskonto

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 370

5 370

13

13

13

13

5 383

5 383

31.12.2014
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
1 704

1 704

1 704

1 704

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

5 911

5 911

Kokku nõuded ja
ettemaksed

7 615

7 615

Ostjatelt laekumata
arved
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaks

31.12.2014

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

293

85

Üksikisiku tulumaks

680

329

1 165

688

Kohustuslik kogumispension

71

45

Töötuskindlustusmaksed

84

63

Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

5 370

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

5 370

5 911
2 293

5 911

1 210

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

2 293

2 293

Kokku võlad ja ettemaksed

2 293

2 293

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

213

213

Maksuvõlad

1 210

1 210

Kokku võlad ja ettemaksed

1 423

1 423

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

17 400

13 682

Kokku annetused ja toetused

17 400

13 682

16 900

13 332

500

350

2015

2014

Rahaline annetus

17 400

13 682

Kokku annetused ja toetused

17 400

13 682

sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused

2015. aastal eraldatud sihtfinantseeringud tegevuskuludeks:
1) 13500 eurot Rahandusministeeriumi poolt eraldatud sihtfinantseering SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt.
2) 2400 eurot Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus
3) 1000 eurot Tallinna Spordi-ja Noorsooameti toetus
6) 500 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste toetus
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Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015

2014

39 298

39 342

1 000

2 550

40

1 065

40 338

42 957

2015

2014

Palgakulu

6 666

5 054

Sotsiaalmaksud

2 200

1 668

53

50

8 919

6 772

1

1

31.12.2015

31.12.2014

2

2

2015

2014

8 919

2 025

Müügitulu
Müügitulu reklaam
Müügitulu raamat
Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustuse kulu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2015. aastal Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud muid olulisi soodustusi. Seotud osapooltega puudusid ostu-, müügija laenutehingud.
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