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MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR 2017. aasta tegevusaruanne

MTÜ Eesti  Erinoorsootöö Ühing  noOR on asutatud 2004.a eesmärgiga toetada vähemate võimalustega 
noorte (puuetega noorte) aktiivset osalemist uhiskonnas. 

Ühingu ettevõtmistesse kuuluvad:

• rahvusvahelised noorsoovahetused/koolitused
• Euroopa vabatahtlik teenistus
• tekstiilitruki töötuba vaimupuudega noortele

Ühingu tegevused on peamiselt rahastatud erinevate noorteprogrammide poolt ning erivajadustega noorte 
kaasamine  on uhingu  põhisuund  tänaseni.  2017.  aasta  talvel  jätkus  eelmisel  aastal  algatatud  Euroopa 
vabatahtliku  teenistuse  (EVT)  projekti  „FLOW“  koordineerimine.  Projekti  raames  viibisid  Eestis  16 
välisvabatahtlikku, kes viisid erinevates kohalikes organisatsioonides läbi erinevaid tegevusi. 

Koordineerivateks  ulesanneteks  olid  vabatahtlikele  kuutasude  maksmine,  jooksvate  probleemide 
lahendamine,  hindamiskohtumiste  korraldamine  (novembris,  jaanuaris,  märtsis  ning  mais),  kohalikelt 
partnerite tagasiside kusimine, projekti  aruandlusega tegelemine. EVT programmi toetab SA Archimedes 
Noorteagentuur.

2017. aasta jaanuaris algas ka uue EVT projekti „Horizon“ ettevalmistavad tegevused. EVS Horizon'isse on 
kaasatud  25  erinevat  teenistust  ning  projekt  sai  teoks  tänu  rohkem  kui  40  kohaliku  ja  rahvusvahelise 
partnerorganisatsiooni koostööle. EVS Horizon'i projekti taotlus oli edukas ning 2017. aasta sugisel alustas 
Eestis tegevust 25 välisvabatahtlikku, kelle teenistused kestavad vahemikus 9 – 12 kuud.

2017. suvel osalesid kaks vähemate võimalustega noort (nägemispuudega noor ning NEET olukorras elav 
noor) luhiajalisel EVT projektis Itaalias. Projekt kandis nime „Moving Out Of Circles“ ning leidis aset Rooma 
linnas.  Noorte  naastes  alustas  uks  neist  õpinguid  kutsekoolis  ning  teine  noor  planeerib  oma  esimese 
Erasmus+ koolituse korraldamist. 2017. aasta suvel osalesid 6 noort noortevahetusel Itaalias. Noortevahetus 
„EU Pride“ toimus juunis ning vahetuse ajal räägiti diskrimineerimise eri vormidest. Noortevahetusel osalesid  
eri võimekusega noored. Noortevahetuselt tagasi tulles kirjutasid noored kogemusloo ning kaks neist jäid 
uhingu juurde pikaajaliseks vabatahtlikuks.

Augustis  2017,  korraldas  noOR  rahvusvahelise  noortevahetuse  „(In)visible  voices:  exploring  media 
representations  of  youth  and  disabilities“  Paide  linnas.  Rahvusvahelise  noortevahetusel  osalesid  eri 
võimekusega  noored  ning  teemadeks  olid  meediakirjaoskus,  representatsioonid  ning  tutvuti  erinevate 
meedia platvormide kasutamisega oma sõnumite edastamiseks. Tegevustega võeti osa ka samal ajal Paides 
toimunud Arvamusfestivalist ning oldi osa Noorteala programmist.

Ühingu uheks suuremaks õnnestumiseks võib pidada edukat osalemist KÜSK-i majandusliku elujõulisuse 
arenguhuppe taotlusvoorus. Antud taotlusega pandi alus tekstiilitruki töötoale, kus osalevad „tavanoored“ ja 
vaimupuudega noored.  Töötuba toimub kord  nädalas  ning töötoas valminud toodetega on plaanis  katta 
töötoa  materjalikulud  ning  tagada  nii  töötoa  kestlikkus.  Edaspidi  on  plaanis  antud  töötuba  arendada 
vaimupuudega noorte sotsiaalsete ning tööks ettevalmistavate oskuste arendamise teenuseks.

2017. aastal osales uhingu tegevustes 21 vabatahtlikku. Ühingul on 1,5 töötajat – Kai Raku ja Laura Välik.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 25 824 49 556

Nõuded ja ettemaksed 168 1 849

Kokku käibevarad 25 992 51 405

Kokku varad 25 992 51 405

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 648 3 260

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 14 000 41 094

Kokku lühiajalised kohustised 18 648 44 354

Kokku kohustised 18 648 44 354

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 051 6 553

Aruandeaasta tulem 293 498

Kokku netovara 7 344 7 051

Kokku kohustised ja netovara 25 992 51 405
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Annetused ja toetused 132 777 94 693

Tulu ettevõtlusest 1 000 990

Muud tulud 18 392

Kokku tulud 133 795 96 075

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -107 080 -73 439

Mitmesugused tegevuskulud -6 176 -5 172

Tööjõukulud -20 246 -16 931

Muud kulud 0 -35

Kokku kulud -133 502 -95 577

Põhitegevuse tulem 293 498

Aruandeaasta tulem 293 498
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 39 403 788

Muud põhitegevuse tulude laekumised 15 274

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -111 904 -78 328

Väljamaksed töötajatele -15 956 -15 651

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
69 178 90 753

Muud rahavood põhitegevusest -4 470 -6 651

Kokku rahavood põhitegevusest -23 734 -8 815

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 2 6

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 6

Kokku rahavood -23 732 -8 809

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 49 556 58 365

Raha ja raha ekvivalentide muutus -23 732 -8 809

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 25 824 49 556
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 6 553 6 553

Aruandeaasta tulem 498 498

31.12.2016 7 051 7 051

Aruandeaasta tulem 293 293

31.12.2017 7 344 7 344
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti finantsaruandluse standardit. Eesti finantsaruandluse standard tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega,

mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni.

Finantsvarad

Finantsvarasid nagu nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud

soetusmaksumuses.

Raha

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

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja

väljamaksete kategooriad. Nii äritegevusest, kui ka investeerimis- ja finantseerimistegevusest tekkinud laekumiste ja väljamaksete koosseisus

kajastatakse ka vastava laekumise või väljamakse summas sisalduv käibemaks.

Äritegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) kaupade või teenuste müügist laekunud raha, sh käibemaks;

b) kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha, sh käibemaks;

c) makstud palgad;

d) makstud või rahas tagastatud ettevõtte tulumaks;

e) makstud intressid.

Investeerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük, sh käibemaks;

b) kinnisvarainvesteeringute ost ja müük, sh käibemaks;

c) tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük;

d) muude finantsinvesteeringute ost ja müük;

e) teistele osapooltele antud laenud;

f) antud laenude laekumised;

g) kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük;

h) saadud intressid ja dividendid.

Finantseerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

a) laenude saamine;

b) saadud laenude tagasimaksmine;

c) kapitalirendi maksed, sh käibemaks;

d) aktsiate emiteerimine;

e) omaaktsiate ostmine ja müük;

f) dividendide maksmine.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel

on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul 

loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Kapitalirendina on kajastatud lepingud, mille juures on täidetud üks loetletud tingimustest: 

a) renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule; 

b) rentnikul on optsioon osta renditavat vara hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle vara õiglasest väärtusest 

optsiooni realiseerimise kuupäeval ning rendi jõustumise hetkel on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab; 

c) lepinguperiood katab suure osa (üle 75%) renditava vara majanduslikust elueast, isegi kui omandiõigus ei lähe üle; 

d) rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur (üle 90%) kui renditava vara õiglane väärtus;
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e) renditud vara on niivõrd spetsiifiline, et ainult rentnik saab seda ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada, mistõttu on tõenäoline

rendilepingu pikendamine nii, et see katab suure osa vara majanduslikust elueast. Rendileandjana saadavad kasutusrendi maksed kajastatakse

rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Rentnikuna tehtavad kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

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

seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist

kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (kuni

31.12.2007 22/78, alates 01.01.2008 kuni 31.12.2014 21/79, alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt). Bilansis

ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel

dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustise summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtja dividende

maksab. 

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata

sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnev

suurim võimalik tulumaksukohustise summa on esitatud lisades.

Seotud osapooled

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

osapoolteks loetakse:

a) EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR MTÜ-le olulist mõju omavad omanikud;

b) EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR MTÜ-le tütar- ja sidusettevõtjad;

c) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;

d) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;

e) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Kokku raha 25 824 49 556
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 168 168

Kokku nõuded ja

ettemaksed
168 168

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 782 782

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
8 8

Ettemaksed 534 534

Tulevaste perioodide

kulud
534 534

Muud nõuded ja ettemaksed 525 525

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 849 1 849

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 406 547

Sotsiaalmaks 818 995

Kohustuslik kogumispension 50 62

Töötuskindlustusmaksed 59 72

Intress 9 9

Ettemaksukonto jääk  8  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 342 8 1 685
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 386 386

Võlad töövõtjatele 2 158 2 158

Maksuvõlad 1 342 1 342

Muud võlad 730 730

Muud viitvõlad 730 730

Muud võlad ja ettemaksed 32 32

Kokku võlad ja ettemaksed 4 648 4 648

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 379 379

Võlad töövõtjatele 900 900

Maksuvõlad 1 685 1 685

Muud võlad 296 296

Muud viitvõlad 296 296

Kokku võlad ja ettemaksed 3 260 3 260

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Töötasude kohustis 1 441 900

Puhkusetasude kohustis 717 0

Kokku võlad töövõtjatele 2 158 900

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Sihtotstarbelised projektid 49 969 87 388 -85 -96 178 41 094

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
49 969 87 388 -85 -96 178 41 094

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
49 969 87 388 -85 -96 178 41 094
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 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Sihtotstarbelised projektid 41 094 104 862 -131 956 14 000

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
41 094 104 862 -131 956 14 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
41 094 104 862 -131 956 14 000

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

 2017 2016

Muud 18 392

Kokku muud tulud 18 392

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Üür ja rent 0 1 275

Mitmesugused bürookulud 5 821 2 411

Lähetuskulud 23 69

Koolituskulud 310 51

Seminaride korraldaminse ja seminaridel osalemine 0 1 036

Muud 22 330

Kokku mitmesugused tegevuskulud 6 176 5 172

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 15 559 14 122

Sotsiaalmaksud 5 260 4 773

Kokku tööjõukulud 20 819 18 895

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
573 1 964

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 11 Muud kulud
(eurodes)

 2017 2016

Muud 0 35

Kokku muud kulud 0 35

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tehingud seotud osapoolte vahel sooritati turutingimustel.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.09.2018

EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR (registrikood: 80206572) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RIVO KÜTT Sisestaja 07.09.2018

Resolutsioon: Kinnitan

KAI RAKU Juhatuse liige 07.09.2018
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