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MAJANDUSAASTA ARUANDE TEGEVUSARUANNE 2013

NOORTEPOLIITIKA
2013. aasta sügisel toimusid kohalike omavalitsuste valimised ja ENL pani kokku KOV platvormi, mille
eesmärk on meie liikmetele olla toeks kohaliku poliitika mõjutamiseks ja sisendiks erakondadele
valimisplatvormide koostamisel. Platvorm koosneb neljast osast: noorte osalemine, noorte omaalgatuse
soodustamine ja noorsootööd, tööhõive ja noorte sotsiaalsed garantiid ning elukeskkond. Iga osa juures
on välja toodud peamised probleemkohad ja välja pakutud võimalikud lahendused. Platvorm on leitav
ENLi kodulehel: http://www.enl.ee/et/Organisatsioonist/dokud

Kohalike valimiste eel toimusid mitmed debatid. Kandidaadid Tartu volikokku debateerivad ja kohalikud
noored kuulavad ja küsivad.
Eelmise aasta lõpus alustati noortevaldkonna strateegia 2014-2020 koostamist, kuhu oli ENL
aktiivselt kaasatud. Sel aastal esitasime strateegiasse konkreetsed ettepanekud, mis pandi kokku
lähtuvalt 1500 noore arvamusest. ENL osales kõigis noortevaldkonna arenukava koostamise etappides sh
kommenteerinud taustanalüüsi; osales juhtrühmas, analüüsirühmas ja töögruppides. Strateegia kinnitati
valitsuse poolt ja suuremat osa ENLi ettepanekutest arvestati.
Viisime läbi ENLi liikmete finantssuutlikkuse uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada ENLi liikmete
finantsvõimekus ja teha ettepanekud riikliku rahastussüsteemi muutmiseks. Selgus, et uuringu tulemused
ei ole piisavad, et olla sisendiks noorteühenduste rahastussüsteemi muudatusettepanekute tegemiseks ja
selle asemel on tarvis läbi viia Eestis tegutsevate noorteorganisatsioonide finantssuutlikkuse analüüs,
mille ettevalmistustega alustati 2013. a teises pooles.
ENL osales Euroopa Liidu 2014 - 2020 vahendite planeerimisel, eelkõige noori puudutavate
vahendite kavandamisel, seda eriti tööhõive ja noortevaldkonna arengukava osas. ENL on koostanud
ettepanekud sh noortegarantii seisukoha, osalenud eurofondide kaasamisüritustel, planeerimiseks aluseks
olevate arengukavade koostamisel, kohtunud partnerite ja ministeeriumite esindajatega ning võtnud eriti
tööhõive teemal sõna meedias. Lisaks oleme suhelnud otse Euroopa Komisjoniga, osalenud fondide
eelhindamises ja teinud koostööd eurofondide planeerimises osalevate teiste ühingutega.
Sügisel toimusid Noorte Varivalimised, mille tulemusel osales üle Eesti projekti sündmustel ca 10 000
noort, lisaks osales sihtrühma kuuluvatest noortest 4,4% valimissimulatsioonil. Valimas käinute hulk jäi
loodetust madalamaks, paralleele võib tõmmata ühiskonnas toimuva ja praeguse üldise hoiakuga
erakondadesse ja valimiskeerisesse. Noorte madal valimisaktiivsuse protsent on probleemiks ka mujal

Euroopas. Paljudel noortel oli varivalimata jätmine teadlik valik: põhjustena tõid noored korraldajatele
välja hirmu, et üksik hääl ei muuda olukorda; pole kedagi valida, kuna ollakse pettunud erakondlikus
süsteemis ja mõningates kandidaatides.
Varivalimiste eesmärk noorte teadlikkust tõsta valimistest ja osalusvõimalustest ning eesmärk noorte
osalusharjumuse kujunemisele kaasa aidata, sai täidetud ning oodatud hulga noorteni ka jõuti. Noored
said koolides toimunud väitlustel, aruteludel, avalikel üritustel (debatid, konverentsid)
simulatsioonimängudes, suvelaagrites toimunud töötubades, õpilastööde konkursil osaledes, varivalimiste
õppe ja teavitusvideoid vaadates, mitteformaalse õppe materjale kasutades, informatsiooni ja teadmisi
kohalikes omavalitsustes aktuaalsete teemade, kodanikurolli ja valimiste kohta. Kuna varivalimiste
sündmused olid enamjaolt noorte endi aktiivset kaasamõtlemist ja –rääkimist õhutavad, siis võib öelda, et
need sündmused aitasid kaasa noorte osalusharjumuse kujunemisele.
Varivalimiste üheks oluliseks alaeesmärgiks oli ka avalikule arutelule kaasa aitamine, et teadvustada
noorte võimekust ja soovi ühiskonna protsessides kaasa lüüa ning luua aluse noorte osalusvõimaluste
vajaduse laiapõhjalisemaks arutamiseks ja ühiskonna eri gruppide vahelise sidususe tähtsustamiseks.
Varivalimiste meediakajastus ei puudutanud ainult projekti tegevustest kirjutamist, lisaks sellele initsieeriti
noori kirjutama kümneid artikleid üldisemalt ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, noori puudutavatel
teemadel, mis avaldati ka rahvusringhäälingu portaalis. Artikleid noori puudutavatel teemadel ja noorte
osalust puudutavatel teemadel ilmus projekti jooksul mitmeid erinevates väljaannetes, Varivalimistele
võib omistada teatud rolli sellise fooni loomisel.

Noored varivalijad Viljandis
Aasta alguses pidasime tihedaid arutelusid suure osavõtjaskonnaga telklaagrite korraldamise
reguleerimise üle, et tagada laagri korraldajate kindlustunne ja osalejate turvalisus, liigse
reguleerimiseta. Arutelude põhjal otsustati võtta suurte laagrite korraldamisel soovituslikuks heaks tavaks
Kaitseväe välihügieeni juhend ja mitte algatada hetkel õigusaktide muutmist. Telklaagrites jälgitavad
nõuded täpsustati koostöös Tervisekaitse inspektsiooniga.
Ka sel aastal jätkasime Struktureeritud dialoogi konsultatsioonide läbiviimisega ning perioodi
tulemuste kohta valmis lõppraport.
Oleme osalenud olulisematel Euroopa Noortefoorumi sündmustel. ENL on osalenud COMEMil, kus
esitasime 2 ettepanekut noorte tööhõive teemalisse poliitikapaberisse, millest mõlemad kiideti heaks.
Märtsis osalesid ENLi esindajad EU Youth Conference'il Iirimaal. Võõrustasime juunikuu alguses ka
Euroopa Noortefoorumi esindajaid, kel oli Tallinnas kohtumine. Oktoobris osalesid ENLi esindajad Eastern
Partnership Youth Forum´il, Kaunases. Toimusid ka mitmed kohtumised League of Young Votersi
ettevalmistuse teemadel (noorte valimisaktiivsuse tõstmine Euroopa Parlamendi valimistel)
ENLi esindaja on Euroopa Noortefoorumi noorsootöö töörühmas ja koolitajate grupis "Pool of Trainers".
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on ENLi esindaja APYNis (Alcohol Policy Youth Network).

LIIKMED
Valimisid ENLi koolituspõhimõtted, mille eesmärk on sõnastada ENLi koolitustegevuse põhimõtted,
tagamaks liikmesorganisatsioonide jätkusuutlik areng. Lisaks kutsuti ellu mentorprogrammi, mille
eesmärk on aidata kaasa noorteühingute järjepidevusele ja stabiilsusele ning muuta tegevust veelgi enam
läbimõeldumaks ja eesmärgistatumaks. Programmi raames pakume mentori näol tuge eelkõige ühingu
juhile. Mentorprogrammis osales 20 noortekogu ja noorteühingu juhti ning programm lõppeb 2014. aasta
kevadel. Lisaks hooajakoolidele viidi läbi ka kolm projektikirjutamise koolitust (Tallinnas, Tartus ja
Pärnumaal). Koolituste eesmärk oli pakkuda osalejatele praktilisi teadmisi ja tuge projektikirjutamise
kohta ning anda ülevaade rahastajatest. Koolitusel osales u 70 noort erinevatest noorteühendustest ja
osaluskogudest. Osalejate tagasiside koolitusele ja üldisele korraldusele oli positiivne. Koolituse viis läbi
ENL koos Euroopa Noored Eesti bürooga.

Mentorprogrammi avakoolitus
2013. aastal startis (taas)loomisel olevatele noortevolikogudele tugiprogramm, mille eesmärk on
pakkuda noortevolikogule tuge tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Programmi tulemusena on
alustaval noortevolikogul ja omavalitsusel üheselt mõistetav, millist tuge ja võimalusi ENL pakub, et
noortevolikogu tegevus oleks stabiilne ning järjepidev. Aasta teises pooles viidi läbi neli 2-päevast
osaluskogude koostööseminari, kuhu tulid kokku lähimaakondade osaluskogud. Koostööseminaride
eesmärk oli suunata lähedal asuvaid maakondi ühisele koostööle ning koostöös teiste maakondadega
otsida lahendusi ühistele probleemidele. Seminaride raames toimusid avatud arutelud nii oma
maakonnaga kui ka kõikidega ühiselt, viidi läbi ka koolitused.

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE TAGAMINE
Valmis ENLi starteegia aastaks 2018, kus püstitati neli strateegilist eesmärki: soodne
tegevuskeskkond noorteühendustele; noorte aktiivne osalus ühiskonnaprotsessides; ENL on tugev
katuseorganisatsioon noorteühingutele ja osaluskogudele; ENL pakub noortevaldkonnale olulisi
kvaliteetseid teenuseid. Uuendati ka ENLi alusdokumente, ENLi põhikirja ja kodukorda tehti
muudatused, mille eesmärk oli muuta ENLi töö ja toimimine ka alusdokumentides selgemaks.
Valmis ENLi vabatahtlike programmi, mille eesmärk on luua ühtne ja läbimõeldud süsteem, mis on
aluseks vabatahtlike tegevusele ja suuniseks ENLi juhatusele ja büroole. Valmis ka ENLi
personalipoliitika, mille eesmärk on toetada ENLi põhieesmärkide täitmist. Valmisid ka
Personalipoliitika lisad: ENLi töökorralduse reeglid, Üleandmispõhimõtted ja Tulemusvestluste läbiviimise
kord.
Viidi läbi noorteühenduste kaardistus, mille raames uuriti, millised noorteühendused omavalitusustes
tegutsevad, millised on peamised kontaktandmed ja ühenduste tegevusvaldkonnad.
Jätkati osaluskogude projektifondiga, mille kaudu rahastatakse noorte osaluskogude arendus- ja
tegevusprojekte. Fondi rahad tulevad Riigieelarvest ja on mõeldud ainult osaluskogudele.
OLULISEMAD SÜNDMUSED
18.-19. mail toimus Tallinna Ülikoolis ENLi kevadseminar ja üldkoosolek, 23. üldkoosolek ja ENLi
sünnipäeva tähistamine. Kevadseminaril osales 79 noort osaluskogudest ja noorteühingutest. Kahel päeva
toimus viis koolitust ja 23. üldkoosolek, kus mh võeti vastu ENLi kohalike omavalitsuste valimiste
platvorm ja valiti kaks uut liiget nõukokku (Liina Hirv ja Laura Õigus). Osalejate ja koolitajate tagasiside
oli positiivne.
25.-28. juulil toimus ENLi Suvekool, millest võttis osa ligi 170 noort. Neljal päeval toimus ligi 20
koolitust ja arutelu. Suvekooli korraldamisel oli suureks abiks 20-liikmeline korraldusmeeskond. Suvekooli
tagasiside oli positiivne, mille järgi võib suvekooli lugeda õnnestunuks.

Suvekooli ühispilt 2013

16.-17. novembril toimus ENLi sügisseminar ja üldkoosolek Tartus, Raadimõisa hotellis. Osalejaid oli
85. Toimus 10 koolitust, inspiratsioonitund ENTRUMi tegevjuhi Darja Saarega, ENLi juhatusse
kandideerijate debatt, koostööpunktide arutamine avatud ruumi meetodil ja ENLi 24. üldkoosolek.
Osalejate tagasisidest valmis kokkuvõte, mis edastati koolitajatele ja korraldajatele.
Sel aastal toimus esimest korda Paides arvamusfestival, kus oli kohal ka ENLi esindajad, kes vedasid
eest kahte arutelu: põlvkondade vaheline solidaarsus ja noorte valimisvalmidus.

ENLi telk ja huvilised Arvamusfestivalil
25. oktoobril toimus ENLi meediakonverents, kus teemaks "Eduka kampaania telgitagused" ja juttu
tuli sotsiaalse sisuga kampaania edukast korraldamisest.
7. novembril toimusid juba traditsiooniks saanud osaluskohvikud üle Eesti, kokku osales ligi 1500
noort. Arutati järgmistel teemadel: noorte töötuse vähendamine kohalikus omavalitsuses, noorte
omaalgatuse suurendamine kohalikus kogukonnas, ennetustöö narkootiliste, psühhotroopsete ainete
ning alkoholi ja tubakatoodete tarbimise vähendamiseks, koolivägivalla vastu võitlemine jmt.

Noored Tartumaa
Osaluskohvikus

13. detsembril toimus ENLi jõulupidu, kus tänati ja tunnustati tublimaid: ühenduste mentoreid,
osaluskohvikute meeskondi, Varivalimiste konkursside võitjaid ja ENLi tegevusse panustajaid.
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2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

106 611

112 439

2

15 278

8 457

3

121 889

120 896

121 889

120 896

17 115

18 558

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

106 777

107 106

9

Kokku lühiajalised kohustused

123 892

125 664

123 892

125 664

-4 768

-5 316

2 765

548

-2 003

-4 768

121 889

120 896

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

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

2 760

1 660

374 229

272 351

Tulu ettevõtlusest

563

133

Muud tulud

427

-54

377 979

274 090

-163 050

-102 336

10

Jagatud annetused ja toetused

-70 384

-47 532

11

Mitmesugused tegevuskulud

-10 514

-23 062

12

Tööjõukulud

-130 282

-99 308

13

Muud kulud

-1 065

-1 399

-375 295

-273 637

2 684

453

81

95

2 765

548

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud

9

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

2 684

453

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-6 821

1 396

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-1 443

1 283

-329

89 092

-5 909

92 224

Laekunud intressid

81

95

Kokku rahavood investeerimistegevusest

81

95

-5 828

92 319

112 439

20 120

-5 828

92 319

106 611

112 439

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
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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2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013

-5 316

-5 316

548

548

-4 768

-4 768

2 765

2 765

-2 003

-2 003
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2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Noorteühenduste Liit 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud
tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2012 Eesti Panga) valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded laenud), hinnatakse bilansipäeval
ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2012 Eesti Panga) valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperiooni kasumiaruandes.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste
nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse
bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised 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.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade
soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Tulemiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.
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2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Arvelduskontod

106 611

112 439

Kokku raha

106 611

112 439

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed

12 kuu jooksul
392

392

392

392

14 808

14 808

14 808

14 808

78

78

78

78

15 278

15 278

31.12.2012
Nõuded ostjate vastu

Lisa nr

12 kuu jooksul

Lisa nr

933

933

Ostjatelt laekumata arved

1 260

1 260

Ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded

-327

-327

7 030

7 030

7 030

7 030

494

494

494

494

8 457

8 457

Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed

4

Muud
Kokku nõuded ja ettemaksed

Seisuga 31.12.2012 tunnistati lootusetuid nõudeid 327 euro ulatuses.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku nõuded ostjate vastu

31.12.2013

31.12.2012

392

1 260

0

-327

392

933

-327

0

327

0

0

-327

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses
Lootusetuks tunnistatud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks
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Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Ettevõtte tulumaks

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg
3

97

Üksikisiku tulumaks

3 095

3 152

Sotsiaalmaks

5 721

6 082

Kohustuslik kogumispension

367

366

Töötuskindlustusmaksed

521

689

9 707

10 386

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

1 318

1 318

Võlad töövõtjatele

5 380

5 380

Maksuvõlad

9 707

9 707

5

Muud võlad

702

702

7

702

702

8

8

17 115

17 115

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

792

792

5 795

5 795

Maksuvõlad

10 386

10 386

Muud võlad

1 577

1 577

1 577

1 577

8

8

18 558

18 558

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Kokku võlad ja
ettemaksed

Lisa nr

üle 5 aasta
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Lisa 7 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

702

702

Kokku muud võlad

702

702

31.12.2012

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

1 577

1 577

Kokku muud võlad

1 577

1 577

üle 5 aasta

Kirjel muud viitvõlad on seisuga 31.12.2012 kajastatud võlad aruandvatele isikutele summas 1577 eurot. Kirjel muud viitvõlad
seisuga 31.12.2013 on kajastatud võlad aruandvatele isikutele summas 702 eurot.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2011

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hasartmängumaksu Nõukogu
Eesti Noorsootöö Keskus
SA Archimedes
Haridus- ja Teadusministeerium
Spordi-ja Noorsootööamet

7 226

91 530

0

-97 617

1 139

0

8 629

0

-8 567

62

10 773

29 282

0

-25 066

14 989

15

223 464

-15

-132 808

90 656

0

4 533

0

-4 273

260

4 020

0

-4 020

0

Leedu Noorteühenduste Liit
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

18 014

361 458

-15

-272 351

107 106

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

18 014

361 458

-15

-272 351

107 106
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31.12.2012

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hasartmängumaksu Nõukogu

1 139

40 000

-34

-41 105

0

62

0

0

0

62

SA Archimedes

14 989

68 924

0

-69 305

14 608

Haridus- ja Teadusministeerium

90 656

215 147

-41

-258 050

47 712

260

1 500

0

-1 560

200

European Commission Directorate General
Budget

0

44 195

0

0

44 195

Siseministeerium

0

4 100

-891

-3 209

0

Väitlusselts

0

1 000

0

-1 000

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

107 106

374 866

-966

-374 229

106 777

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

107 106

374 866

-966

-374 229

106 777

Eesti Noorsootöö Keskus

Spordi-ja Noorsootööamet

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

10 514

23 062

Projektide sihtfinantseerimine

233 433

149 981

Sihtfinantseerimine tööjõukuludeks

130 282

99 308

Kokku annetused ja toetused

374 229

272 351

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

0

1 708

494

8 132

1 300

2 005

0

6 038

Varivalimised

34 575

0

Maakondlike ja KOV osaluskogude
tegevuse koordineerimine ja arendamine

84 318

60 216

Struktureeritud dialoog 2012-2014

11 134

283

0

980

1 000

10 220

30 229

8 734

0

4 020

163 050

102 336

Maakondlikud osaluskohvikud
Struktureeritud dialoog 2010-2012
Meediakonverents
Noortepäev

TSNA Osaluskohvik
NOVO konverents
Eesti Noorteühenduste Liidu Noortepoliitika
Youth 4 Democracy
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

Antud toetused

70 384

47 532

Kokku jagatud annetused ja toetused

70 384

47 532

2013. aastal anti noortekogude aastatoetusi kokku summas 29135 eurot, osaluskogude projektifondi toetusi summas 37095 eurot ja
osaluskohvikute korraldamiseks toetusi summas 4154 eurot.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

6 495

9 999

Koolituskulud

0

692

Esinduskulud

602

1 810

1 546

5 552

Investeeringud

0

0

Trükised ja väljaanded

0

1 560

Administratiivkulud

Organisatsiooni juhtimine

Üritused ja projektid

0

2 848

665

601

1 206

0

10 514

23 062

2013

2012

Palgakulu

97 224

73 706

Sotsiaalmaksud

33 058

25 602

130 282

99 308

10

9

Külaliste vastuvõtt ja kingitused
Liikmemaksud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2012 aastal töötas Eesti Noorteühenduste Liidus töölepingu alusel keskmiselt 5 inimest ja ülejäänud käsunduslepingu alusel.
2013 aastal töötas Eesti Noorteühenduste Liidus töölepingu alusel keskmiselt 6 inimest ja ülejäänud käsunduslepingu alusel.

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2013

31.12.2012

48

58
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2013

2012

17 302

17 625

2013. aastal arvestati juhatuse liikme töötasu kogusummas 17302 eurot.
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