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Tegevusaruanne 2020  

 

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 paarkümmend vabatahtlikust noort, et anda neile suure sündmuse tegemise kogemust. 

 

Mittetulundusühingu põhitegevuseks on noortekonverentsi korraldamine. 
 

2020. aastal toimus esimene virtuaalne noortekonverents Tallinnas, Alexela Kontserdimajas, 

 Lahe koolipäev 2020, mille  teemaks oli " Leia oma vägi“. 

 

Korraldusmeeskond püüab noortes leida tegudele tahtmisi ja tahtmistele energiat. 
 

Konverentsi 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. 
 

Lahe koolipäev 2020 konverentsil sai inspiratsiooni ammutada Kerli Kõivult, Jalmar Vabarnalt,  Kristel 

Aaslaiult ning veel mitmelt põnevatelt esinejatelt. 
 

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. 

 

2020. aastal  alguse saanud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang  on nimetatud  ülemaailmseks 
pandeemiaks. Seoses sellega  on ettevõtte MTÜ Noortekonverentsid  juhtkond kasutusele võtnud kõik vajalikud 
meetmed, et tagada äriühingu jätkusuutlikkus  praegustes tingimustes. 
 

MTÜ Noortekonverentsid  põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte  turupositsiooni säilitamine.  
 

Organisatsioon on alustatud juba järgmise 2021. aasta noortekonverentsi Lahe koolipäev 2021 ettevalmistusega. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 6 859 12 753  

Nõuded ja ettemaksed 1 902 6 294 2,3,4

Kokku käibevarad 8 761 19 047  

Kokku varad 8 761 19 047  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 11 2 862 5

Kokku lühiajalised kohustised 11 2 862  

Kokku kohustised 11 2 862  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 185 40 596  

Aruandeaasta tulem -7 435 -24 411  

Kokku netovara 8 750 16 185  

Kokku kohustised ja netovara 8 761 19 047  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 4 900 7 250 6

Tulu ettevõtlusest 13 103 53 887 7

Kokku tulud 18 003 61 137  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 900 -7 250  

Mitmesugused tegevuskulud -19 150 -78 301  

Tööjõukulud -1 388 0 8

Kokku kulud -25 438 -85 551  

Põhitegevuse tulem -7 435 -24 414  

Intressitulud 0 3  

Aruandeaasta tulem -7 435 -24 411  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 4 900 7 250

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 13 103 53 887

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -22 509 -88 485

Väljamaksed töötajatele -1 388 0

Laekunud intressid 0 3

Kokku rahavood põhitegevusest -5 894 -27 345

Kokku rahavood -5 894 -27 345

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 753 40 098

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 894 -27 345

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 859 12 753
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 40 596 40 596

Aruandeaasta tulem -24 411 -24 411

31.12.2019 16 185 16 185

Aruandeaasta tulem -7 435 -7 435

31.12.2020 8 750 8 750
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Noortekonverentsid mittetulundusühing 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud määruse alusel Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruandeperiood on 01.01.2020-31.12.2020.

Finantsvarad

Noortekonverentsid MTÜ-l on järgmised finantsvarad: raha ja rahalähendid, nõuded ostjate vastu ning muud nõuded.  

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval s.t päeval, mil  ühing võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu)

teatud finantsvara ostuks või müügiks.

Raha ja rahalähendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning

võimalikud allahindlused),mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt

intressitulu,sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Pikaajaliste nõuetena kajastatakse antud laene, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid

esineb, hinnatakse finantsvarad alla järgnevalt:

(a) Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (näiteks nõuded) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus

laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud

sisemise intressimääraga);

(b) Õiglase väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla nende õiglasele väärtusele.

Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse tulemiaruandes kuluna.

Väärtuse languse tühistamised:

(a) Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade väärtus järgnevatel perioodidel taas

tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam (1) finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate

maksete nüüdisväärtusest ja (2) bilansilisest jääkväärtusest korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil juhul, kui allahindlust ei oleks

eelnevalt toimunud. Allahindluste tühistamisi kajastatakse tulemiaruandes.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi

tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustised hinnatakse

aruandekuupäeval 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 aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, 

kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti



9

mittetulundusühing Noortekonverentsid 2020. a. majandusaasta aruanne

tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. 

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruandes kuluna. 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

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

soetusmaksumuse meetodil.

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

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast või äriühingul

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse

tähtaeg on 12 kuu jooksul aruandekuupäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast aruandekuupäeva, kuid enne

aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus

aruandekuupäeval 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

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 ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme

meetodist.

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:

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud,

nende 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. 

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 260 1 260  

Ostjatelt laekumata

arved
1 260 1 260 3

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
642 642 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 902 1 902  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 801 2 801  

Ostjatelt laekumata

arved
2 801 2 801 3

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 493 2 493 4

Ettemaksed 1 000 1 000 9

Tulevaste perioodide

kulud
1 000 1 000  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 294 6 294  

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Ostjatelt laekumata arved 1 260 2 801 2

Kokku nõuded ostjate vastu 1 260 2 801  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 642 0 2 493 0

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 0 0 39

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 642 0 2 493 39
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 11 11  

Kokku võlad ja ettemaksed 11 11  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 784 2 784  

Maksuvõlad 39 39 4

Saadud ettemaksed 39 39  

Muud saadud ettemaksed 39 39  

Kokku võlad ja ettemaksed 2 862 2 862  

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 900 7 250

Kokku annetused ja toetused 4 900 7 250

sh eraldis riigieelarvest 2 800 4 250

sh. toetus äriettevõttelt 2 100 3 000

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 4 900 7 250

Kokku annetused ja toetused 4 900 7 250

2020. aastal eraldatud annetused ja toetused tegevuskuludeks kokku 4900 eurot,

sh riigieelarvest:

1) 2800 eurot Tallinna Spordi-ja Noorsooamet

sh äriettevõttelt:

1) 2100 eurot Swedbank AS

2019. aastal eraldatud annetused ja toetused tegevuskuludeks kokku 7250 eurot,

sh riigieelarvest:

1) 4250 eurot Tallinna Spordi-ja Noorsooamet

sh äriettevõttelt:

1) 3000 eurot Swedbank AS



12

mittetulundusühing Noortekonverentsid 2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Müügitulu 13 103 53 887

Kokku tulu ettevõtlusest 13 103 53 887

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 1 038 0

Sotsiaalmaksud 342 0

Töötuskindlustuse kulu 8 0

Kokku tööjõukulud 1 388 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

2019. aastal raamatupidamiskohustuslasel ei olnud töötajaid ja tööjõukulutusi.

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

2020. aastal Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasu ega muid olulisi soodustusi. Seotud osapooltega puudusid ostu-, müügi-

ja laenutehingud.

2019. aastal Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasu ega muid olulisi soodustusi. Seotud osapooltega puudusid ostu-, müügi- ja

laenutehingud.
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Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Koroonaviiruse (COVID-19) mõju

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on WHO poolt nimetatud pandeemiaks ja nüüdseks on levinud üle

kogu maailma, põhjustades probleeme ettevõtetele ja üldisele majandustegevusele.

Ettevõte käsitleb haiguspuhangut aruandekuupäevajärgse korrigeeriva sündmusena.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda

kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Riskihinnangute ülevaatus toimub regulaarselt.

Juhtkond kinnitab, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus praegustes tingimustes.


