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MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR 2018. aasta tegevusaruanne
MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR on asutatud 2004.a eesmärgiga toetada vähemate võimalustega
noorte (puuetega norte) aktiivset osalemist ühiskonnas.
Ühingu ettevõtmistesse kuuluvad:
• rahvusvahelised noorsoovahetused/koolitused
• Euroopa vabatahtlik teenistus
• tekstiilitrüki töötuba vaimupuudega noortele
Ühingu tegevused on peamiselt rahastatud erinevate noorteprogrammide poolt ning erivajadustega noorte
kaasamine on ühingu põhisuund tänaseni. 2018. aasta talvel jätkus eelmisel aastal algatatud Euroopa
vabatahtliku teenistuse (EVT) projekti „Horizon“ koordineerimine. Projekti raames viibisid Eestis 25
välisvabatahtlikku, kes viisid erinevates kohalikes organisatsioonides läbi erinevaid tegevusi.
Koordineerivateks ülesanneteks olid vabatahtlikele kuutasude maksmine, jooksvate probleemide
lahendamine, hindmaiskohtumiste korraldamine (novembris, jaanuaris, märtsis ning mais), kohalikelt
partnerite tagasiside küsimine, projekti aruandlusega tegelemine. EVT programmi toetab SA Archimedes
Noorteagentuur.
2018. aasta jaanuaris algas ka uue EVT projekti „Explore“ ettevalmistavad tegevused. EVS Explore'i on
kaasatud 23 erinevat teenistus ning projekt sai teoks tänu rohkem kui 40 kohaliku ja rahvusvahelise
partnerorganisatsiooni koostööle. EVS Explore'i projekti taotlus oli edukas ning 2018. aasta sügisel alustas
Eestis tegevuste 23 välisvabatahtlikku, kelle teenistused kestavad vahemikus 9 – 12 kuud.
Ühingu üheks suuremaks õnnestumiseks võib pidada KÜSK-i majandusliku elujõulisuse arenguhüppe
taotlusvooru toetusel rajatud tekstiilitrüki töötubade läbiviimist. Antud töötoas osalesid tavanoored ning
vaimupuudega noored, kujundasid t-särke ning riidest kotte sotsiaalse ettevõtluse eesmärgil.
2018. aastal osales ühingu tegevustes 15 vabatahtlikku. Ühingul on 1,5 töötajat – Kai Raku ja Laura Välik.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

32 082

25 824

0

168

32 082

25 992

32 082

25 992

5 197

4 648

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

19 000

14 000

Kokku lühiajalised kohustised

24 197

18 648

24 197

18 648

7 344

7 052

541

292

7 885

7 344

32 082

25 992

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

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

2018

2017

172 791

132 776

49

1 000

674

16

173 514

133 792

-132 670

-107 080

Mitmesugused tegevuskulud

-15 911

-6 171

Tööjõukulud

-24 323

-20 246

Muud kulud

-72

-5

-172 976

-133 502

538

290

3

2

541

292

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

1 179

39 403

0

15

-148 501

-111 904

Väljamaksed töötajatele

-17 654

-15 956

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

177 470

69 178

-6 236

-4 470

6 258

-23 734

Laekunud intressid

0

2

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

2

6 258

-23 732

25 824

49 556

6 258

-23 732

32 082

25 824

Rahavood põhitegevusest
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

7 052

7 052

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

7 052

7 052

Aruandeaasta tulem

292

292

31.12.2017

7 344

7 344

Korrigeeritud saldo
31.12.2017

7 344

7 344

Aruandeaasta tulem

541

541

7 885

7 885

31.12.2018
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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. Ühing kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.
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.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised on aruandepäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse aruandepäeval ametlikult
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes
kajastatud periooditulu ja -kuluna. Nende välisvaluutade, mida Euroopa Keskpank ei ole fikseerinud, puhul on kasutatud vastava riigi keskpanga
noteeringut euro suhtes.
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.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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Põhivahendiks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutusaeg. Põhivaraks loetakse varasid, mille maksumus on
või ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri ja mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid
mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise alampiiri kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

0

Põhivara amortisatsioonimäärad:
maa 0%,
ehitised ja rajatised 3-15%,
masinad ja seadmed 8-20%,
transpordivahendid 15-25%,
muu inventar, tööriistad ja sisseseaded 20-40%,
arenguväljaminekud 20%,
ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 20-33%,
firmaväärtus 25%.
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;
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. 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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskontod
Kassa
Kokku raha

31.12.2018

31.12.2017

31 762

25 504

320

320

32 082

25 824

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

155

406

Sotsiaalmaks

476

818

Kohustuslik kogumispension

29

50

Töötuskindlustusmaksed

35

59

9

9

704

1 342

Intress
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
466

466

3 010

3 010

Maksuvõlad

704

704

Muud võlad

1 017

1 017

1 017

1 017

5 197

5 197

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
386

386

Võlad töövõtjatele

2 158

2 158

Maksuvõlad

1 342

1 342

Muud võlad

730

730

730

730

32

32

4 648

4 648

Muud viitvõlad
Muud võlad ja ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

10

EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR

2018. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

2 398

1 441

612

717

3 010

2 158

Töötasude kohustis
Puhkusetasude kohustis
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised projektid

41 094

104 862

0

-131 956

14 000

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

41 094

104 862

0

-131 956

14 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

41 094

104 862

0

-131 956

14 000

31.12.2017

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised projektid

14 000

172 790

0

-167 790

19 000

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

14 000

172 790

0

-167 790

19 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

14 000

172 790

0

-167 790

19 000

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018

2017

Üür ja rent

4 270

0

Mitmesugused bürookulud

2 298

2 490

Koolituskulud

3 288

310

Muud

6 055

3 371

15 911

6 171

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2018

2017

18 190

15 131

6 133

5 115

24 323

20 246

2

2

2018

2017

3

4

Muud

69

1

Kokku muud kulud

72

5

31.12.2018

31.12.2017

3

3

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Muud kulud
(eurodes)

Trahvid, viivised ja hüvitised

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tehingud seotud osapoolte vahel sooritati turutingimustel.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.09.2019
EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR (registrikood: 80206572) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RIVO KÜTT

Sisestaja

04.09.2019

Resolutsioon:

Kinnitan

KAI RAKU

Juhatuse liige

04.09.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste
heaolu edendavad ühendused

94993

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53328508

E-posti aadress

info@erinoor.ee

Veebilehe aadress

www.erinoor.ee

