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Tegevusaruanne
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.
Eesti majandus on lõppenud majandusaastal olnud edukas, seda eriti võrreldes paljude teiste maailma riikidega. 2012. aasta majanduskasv
tugines peamiselt sisemajanduse arengule. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2012.aastal varasema aastaga võrreldes 3,2%.
2012. aastal toimus igaastane Eesti suurim noortekonverents Tallinnas, Rahvusooperis Estonia “Lahe koolipäev 2012“. Seekord juba
üheksandat korda, noortele üle vabariigi.
Korraldusmeeskond püüab noortes leida tegudele tahtmisi ja tahtmistele energiat. Konverentsil esinesid teiste seas Mart Sander, Allar Jõks,
Risto Joost, Jaanus Rohumaa ja Tõnis Mägi.
Konverentsil kuulutati välja “Hea Eeskuju 2012“ 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 ja kõrgkoolid.
MTÜ Noortekonverentsid juhatusse kuulub 3 liiget, kellest 2 said aruandeaastal tasu.
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.
2013. aastaks on Eesti Pank prognoosinud Eesti majanduse stabiilset arengut ja oodatav majandusekasv on 3%.
MTÜ Noortekonverentsid on alustanud juba järgmise 2013. aasta noortekonverentsi " Lahe koolipäev 2013" 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, kümnenda noortekonverentsi korraldamine, ettevõtte turupositsiooni
säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Juhtkonna üheks prioriteediks on teenindustaseme jätkuv parandamine.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

17 838

13 998

2

3 921

2 546

3,4

21 759

16 544

21 759

16 544

Võlad ja ettemaksed

135

3 256

Kokku lühiajalised kohustused

135

3 256

135

3 256

13 288

3 616

8 336

9 672

21 624

13 288

21 759

16 544

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

5

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

2012

2011

3 962

10 396

Tulu ettevõtlusest

33 651

34 570

Kokku tulud

37 613

44 966

0

-2 916

-22 824

-22 199

Tööjõukulud

-6 333

-10 151

Muud kulud

-123

-13

-29 280

-35 279

Põhitegevuse tulem

8 333

9 687

Finantstulud ja -kulud

3

-15

Aruandeaasta tulem

8 336

9 672

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

3 962

10 396

33 651

34 570

-33 776

-39 637

3 837

5 329

Laekunud intressid

3

8

Kokku rahavood investeerimistegevusest

3

8

3 840

5 337

13 998

8 661

3 840

5 337

17 838

13 998

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised
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
31.12.2010

3 616

3 616

Aruandeaasta tulem

9 672

9 672

13 288

13 288

8 336

8 336

21 624

21 624

31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Noortekonverentsid mittetulundusühing 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.
Aruandeperiood on 01.01.2012-31.12.2012.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla 3 kuulise
lunastustähtajaga) pangadeposiite.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.detsember 2012.a. on ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursside alusel.
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud
Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamiseks on
aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansi päeval.Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi
kasumiaruandes. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud
bilansis soetusmaksumuses.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud
tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat
informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Lootusetuid nõudeid bilansis ei ole.
Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele
lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused
ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra
ning kahjum allahindlusestkajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema
allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete
kulu vähendamisena.

Finantskohustused
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeriguid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikajalisi nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale
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osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis,
kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Arvelduskontod

17 838

13 998

Kokku raha

17 838

13 998

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

2 847

2 847

2 847

2 847

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

1 074

1 074

Kokku nõuded ja ettemaksed

3 921

3 921

Ostjatelt laekumata arved

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed

üle 5 aasta

1 - 5 aasta jooksul

540

540

540

540

1 984

1 984

22

22

22

22

2 546

2 546

üle 5 aasta
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2012
Ettemaks

31.12.2011

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

6

1

Üksikisiku tulumaks

0

736

Sotsiaalmaks

9

1 383

Kohustuslik kogumispension

0

72

Töötuskindlustusmaksed

0

176

Intress

0

4

Ettemaksukonto jääk

1 074

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 074

1 984
15

1 984

2 372

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

120

120

15

15

135

135

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

836

836

Maksuvõlad

2 372

2 372

Muud võlad

48

48

48

48

3 256

3 256

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

Palgakulu

4 712

7 544

Sotsiaalmaksud

1 555

2 501

66

106

6 333

10 151

9

4

Töötuskindlustuse kulu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2012

31.12.2011

3

3

2012

2011

2 034

4 087

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

MTÜ Noortekonverentsid 2012. aastal seotud osapooltega tehinguid ei teostanud.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2013
mittetulundusühing Noortekonverentsid (registrikood: 80254163) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARKO VENE

Juhatuse liige

12.04.2013

OTT SARAPUU

Juhatuse liige

01.05.2013

MERILIN PIIPUU

Juhatuse liige

05.05.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste
heaolu edendavad ühendused

94993

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5089490

E-posti aadress

vene.marko@gmail.com

E-posti aadress

ott.sarapuu@gmail.com

E-posti aadress

merikesele2@hotmail.com

E-posti aadress

merilin@noortekonverents.ee

