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NOORTEPOLI I TI KA JA EESTKOSTE
Noortepoliitika platvormi uuendamine
Saavutamaks tegevuskavaga ettenähtud eesmärki „ENLi Noortepoliitika platvorm on päevakohane ja
igapäevatöös kasutatav“ kutsusime kokku Noortepoliitika töögrupi, mille eesmärgiks oli teemade
kaupa hinnata üle noortepoliitika platvorm ning teha üldkoosolekule vastavad ettepanekud selle
muutmiseks. Töögrupil on toimunud kolm koosolekut ning enne seda kohtuti iga töögrupi liikmega, et
töökorraldus ja plaanid võimalikult hästi paika saada. Senikäsitletud teemad on noorte osalus, noorte
tööhõive ning noorteühingute rahastamine. Kõik töögrupi koosolekud on avatud kõigile liikmetele ning
listi vahendusel ollakse ka töögrupi tööst otseselt kõrvale jäänud organisatsioonidega kontaktis.
Noortepoliitika töögrupp on analüüsinud platformi ja koostanud esimese ringi ettepanekud platformi
muutmiseks. Tegevusega jätkatakse 2013. aastal. Lisainfo töögrupi liikmete ja tööplaani kohta on
kirjas ENLi kodulehel: http:/ / www.enl.ee/ et/ Noortepoliitika/ Noortepoliitika-toogrupp

Noortevaldkonna strateegia koostamisse panustamine
Noortevaldkonna strateegiasse sisendi kogumiseks on toimunud töögrupid Suvekoolis ning „NOVO!
Noored ja Valitsejad otsustavad“ konverentsil. Strateegia koostamise algus riigi tasandil on
viibis ja ENL alustas partneritega läbirääkimisi. Noortestrateegia koostamiseks valmistati ette mõjude
hindamise ja noorteühenduste rahastuse teema. Valminud on uuring ja tehtud eeltöö õigusloomes
eelnõude mõjude hindamiseks noortele. Noorteühingute rahastussüsteemi parandamiseks (sh
läbipaistvamaks) muutmiseks on toimunud kohtumised liikmetega ja noortepoliitika töörühma
koosolek, mille tulemusena tehti ettepanekud ENLi noortepoliitika platvormi rahastuse punkti.
Noorteühingute rahastamise teemaga minnakse 2013 alguses, kui valmib uuring rahastusvajadusest,
mille tulemusi kasutatakse noorte strateegia sisendina.

Noorte tööhõive
Mitteformaalse hariduse ja vabatahtlikku kogemuse olulisus on olnud fookuses meedia ning
Tööandjate Keskliiduga suheldes. Töötukassaga koostöös on toimunud mobiilse nõustamise programm
ning aidatud laiemalt noortele suunatud teenuseid arendada. Tööhõivet on arutatud noortepoliitika
platformi uuendamisel ja ENLi suvekoolis. Valminud on ülevaade tööhõive juurprobleemidest ja
võimalikest lahendustest ning ENL on võimalikke lahendusi kommunikeerinud kohtumistel ja meedia
vahendusel. Koostöös EÕELi ja EÜLiga on loodud pöördumine karjääriteenuste süsteemi
arendamiseks, lisaks ENLi täiendavad ettepanekud. ENL on osalenud läbi Karjääriteenuste
koostöökogu ning otsesuhtluse Karjääriteenuste kontseptsiooni 2020 välja töötamises. Riigihangete
seaduse muutmisest noorte tööhõive toetamiseks ei ole osutunud teostatavaks sihiks.

Alaealiste mõjutusvahendid
ENLi võimaluse ja noorte kaasatuse suurendamiseks on esimese teemapõhise „eestvedajana“
kaasatud Liisa Lillemets, kes vastutab riskinoorte ja mõjutusvahendite teematika eest. ENL kujudanud
läbi arutelude ja kohtumiste põhiseisukohad ning läbi kohtumiste ja meedia esidanud ettepanekuid
seadusandluse ja rakendusmehhanismide arendamiseks sh noorteühenduste suuremaks
kaaasamiseks.

Noortepoliitika õpikutesse!
Koostöös AVI TA kirjastusega on kirjutatud noorte osaluse ja kaasamise teemalised peatükid tulevasse
põhikooli ühiskonna õpetuse õpikusse.

Põlvkondadevaheline solidaarsuse aasta ja koostöö pensionäridega
ENL on tegi Euroopa Liidu aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta raames
tihedat koostööd Eesti Pensionäride Ühenduste Liiduga. Üheskoos on algatati Riigikogus riikliku
tähtsusega küsimuse arutelu eelmainitud teemadel, osaleti Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungitel
küsimuse ette valmistamiseks, tehti üleskutse Teeme Ära programmis osalemiseks (eakad ja noored
üheskoos). Lisaks esines ENLi esindaja EPÜLi konverentsil ettekandega põlvkondadevahelisest
solidaarsusest läbi noore vaatevinkli, EPÜLi esindajad osalesid Rahvusraamatukogus vote@16
meediaüritusel.
Koostöö Eesti Pensionärideühenduste Liiduga annab ENLile võimaluse jõuda rohkemate noorteni,
propageerida noorteühendustesse kuulumist ning selgitada läbi vanurite noortele osalusvõimalusi ning
nende kasutamist.

Struktuurne Dialoog
Struktuurse dialoogi raames on 2012. aastal edukalt läbi viidud kaks üleriigilist konsultatsiooniringi
Eesti noortega, mis toimusid erinevatel suursündmustel (ENLi osaluskogude suvekoolis; ENLi
noorteühenduste suvekoolis, Eesti Õpilasesinduste Liidu suvekoolis); selleks puhuks korraldatud
ümarlaudadel Tallinnas, Tartus ja Narvas; kahe internetiküsimustiku abil, mille levitamisele aitasid
kaasa mahukad kampaaniad Facebookis. Eestit on Euroopa tasemel tunnustatud laia ringi noorte
kaasamise eest.

Toimunud on ka siseriikliku töörühma kohtumised, mille raame Eesti noortevaldkonna erinevate
osapoolte esindajad kohandasid Euroopa Komisjonist saadud suunavaid küsimusi Eesti oludele ja
vajadustele, hindasid eelmiste konsultatsiooniperioodide tõhusust ning leppisid kokku
arenguplaanides, et veelgi laiapõhjalisemalt ja efektiivsemalt Eesti noori kaasata.
Konsultatsiooniperioodide käigus on valminud kokkuvõtlikud raportid Euroopa Liidu Taani ja Küprose
eesistumisperioodide kohta, mõlemad nii eesti kui inglise keeles. Esimesel konsultatsiooniperioodil oli
põhiteemaks "Loomingulisus ja uuenduslikkus" ja teisel "Mitte-põliseestlastest noorte olukord ja
kaasatus". Raportid koondavad endas kokku Eesti noortelt kogutud sisendi, need on edastatud
asjakohastele institutsioonidele Euroopas ja Eestis ning neid kasutame teemadest lähtuvalt positiivsete
arengute toomiseks.

Lasteombudsmaniks nimetati õiguskantsler I ndrek Teder, tema juurde otsustati moodustada alla
18-aastastest noorteorganisatsioonide esindajatest koosnev Nõuandev Koda, mille liige on ka ENL.
Kojal on toimunud kaks koosolekut ning suund on võetud vaesuses ja vaesusriskis elavate noorte
õiguste kaitsele.
Kohtutud on Riigikogu noorte toetusrühmaga, kellega lepiti kokku noorte strateegia loomise
vajadus, esindaja nimetamine Struktuurse Dialoogi töögruppi ja tutvustati noorte osaluskohvikute
tulemusi.
ENL astus 2012 aasta jaanuaris APYNi ( Alcohol Policy Youth Netw ork) liikmeks – ENL on ka
varasemalt osalenud antud võrgustiku töös, kuid kuna see ei omanud organisatsiooni staatust, siis ei
olnud varem võimalik liikmeks hakata. ENL tegi suunatud pakkumise Eesti Arstiteaduskonnaüliõpilaste
Liidule esindaja saamiseks antud organisatsiooni juurde ja määratud esindaja osales APYNi esimesel
üldkoosolekul, mis toimus juunis Saksamaal. Vastav esindaja osaleb ka novembris toimuval APYNi
konverentsil ning kohtub ENLi esindajaga tulemuste ja edasiste plaanide arutamiseks.

UNESCO Eesti esindusega on toimunud läbirääkimised ENLi poolt uue esindaja määramiseks,
esindaja valitakse ENLi liikmete seast.
ENL on andnud oma tagasisidet Euroopa Noortefoorumi ( YFJ) strateegiliste prioriteetide osas,
mis said käesoleva aasta aprillis ka kinnitatud. ENL on andnud oma panuse Euroopa Noortefoorumi
strateegia ja tegevuskava koostamisse, milles ei esine hetkel vastuolusid ENLi peamiste
noortepoliitiliste seisukohtadega. ENLi esindaja osales YFJ tööplaani konsultatsioonil Brüsselis
(8.september 2011).

ENLi esindaja on osalenud „National and EU Youth Policies“ seminaril (Sloveenia), kus jagati
kogemusi erinevates riikides aset leidvate noortepoliitiliste arengute kohta. Mais osales ENLi esindaja
Euroopa Noortefoorumi poolt korraldatava valimisea langetamise teemalisel konverentsil, mille
tulemusena vahetati erinevate riikide kogemusi ning pandi paika plaan edasiseks tegutsemiseks
(www.voteat16.eu, MEP´ ide lobby jmt). ENL on võtnud vastu külalisi erinevatest riikidest (nt Moldova,
Valgevene, Leedu) ning vahetanud nendega oma kogemusi.
ENLi esindajad osalesid Euroopa Noortefoorumi Nordic- Baltic Cooperation kohtumisel Riias (31.031.04.2012) ja Helsingis (6.09-7.09.2012). NBC koostöövõrgustiku esindajad tutvustasid enda riikides
toimuvaid arenguid ja aktuaalseid teemasid noortepoliitika valdkondades, arutati ühiseid eesmärke
Euroopa Noortefoorumi raamistikus tegutsemise osas. Helsingi koosolekul keskenduti novembris
toimuvale üldkoosolekule ning otsustati bloki poolt panna välja 2 kandidaati YFJ juhatusse, kelle seas
on ka ENLi kandidaat, kes osutus valituks.

ENL on plaaninud kasutas antud koostöövõrgustikus olevaid kontakte heade kogemuste jagamiseks ja
koolituste läbiviimiseks Eestis. Mais toimuval üldkoosolekul osales külalisena Soome Noorteühenduste
Liidu aseesimees, kes jagas kogemusi strateegia loomise valdkonnas ja osales töögruppides. ENLi
suvekoolis osalesid külaliste/ koolitajatena Läti ja Norra Noorteühenduste Liitude esindajad. Üheks
suvekooli külaliseks oli ka YFJ president.
ENLi esindaja on osalenud Euroopa Noortefoorumi mitte- formaalse hariduse kvaliteedi
tagamise käsiraamatu koostamisel ning YFJ juhatuse resolutsiooni koostamisel mitteformaalse hariduse kvaliteedi süsteemi rakendamise osas.
Käsiraamat esitletakse esmakordselt 22-24.novembril toimuval YFJ üldkoosolekul ning peale seda
saavad ka ENLi liikmed selle elektroonilise versiooni.

LI I KMED
2012. aasta eesmärgiks kujunes liikmesorganisatsioonidega kontakti saavutamine ja nende ootuste,
vajaduste välja selgitamine, millest lähtuvalt saame edasi tegutseda 2013. aastal - tegeleda
sisulisemate arendustegevustega.
ENLi liikmete digikogumik
Valmis ENLi liikmete digikogumik, mis on kättesaadav siit: http:/ / bit.ly/ Sq8GxX
Liikmekohtumised toimusid 71% liikmesorganisatsioonidest (58st kohtuti 41). Märtsis läbi viidud
liikmete rahuloluküsitlusele vastas 10 liiget, mis on 16% liikmetest. Arengukava raames viidi läbi
liikmeküsitlus, millele vastas 56% liikmetest. Lähtuvalt liikmekohtumistest ja küsitlustest on valminud
Liikmevaldkonna raport 2012.
Liikmesorganisatsioonide sündmustel osalemine;
• EAÜS sünnipäev
• Eesti Gaidide Liidu aktus
• ESÜ Suurlaager
• ELO noorteparlament
• Läänemaa Noortekogu osaluskogude seminar
• Hiiumaa Ankur Noortenädal
• Tallinna Linna Noortevolikogu koolituspäevad

Osaluskogude koolitamine ja nõustamine
Kevadseminari ja Sügisseminari raames on toimunud osaluskogudele mitmed koolitused ja töötoad:
juriidika, bürokraatia osaluskogus ning osaluskogude mõju kohalikus omavalitsuses, mis on noorte
osalus; kuidas korraldada koosolekuid; mis on sisekommunikatsioon jne. 2012 aastal on kohtutud
visiitide, külastuste käigus enam kui 50 osaluskoguga.
Visiitide ja külaskäikude raames hakkas tekkima arusaam, et noortekogud on noortevolikogude
katuseorganisatsiooniks, mis loob aluse võrgustiku kujunemisele.

ORGANI SATSI OONI JÄRJEPI DEVUSE TAGAMI NE
Arengukava koostamist koordineerib ENLi nõukogu esimees. Senini on toimunud arengukavasse
sisendi kogumine järgmiste kohtumiste raames: ENLi Talvekool, ENLi tulevikustruktuuri arutelud,
osaluskogude juhtide kohtumised, liikmekohtumised, noortepoliitika töörühma koosolekud, Eesti
Noorsootöötajate Ühenduse mõttetalgud, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia „kärajad“ jpm. Läbi
on viidud liikmete küsitlus ja arengukavasse on kogutud sisend koostööpartneritelt. Arengukava
koostamine jätkub 2013. aastal. Alternatiivsete tuluallikate kaardistus on valminud, finantsstrateegia
koostamine lükkub edasi 2013. aastasse.

ENLi alla on loodud fond, mille kaudu rahastatakse noorte osaluskogude arendus- ja
tegevusprojekte. Fondi rahad tulevad Riigieelarvest ja on mõeldud ainult osaluskogudele.
Uuendatud ja ühtlustatud on ENLi personali lepinguid ja lisasid. ENLi personalitöö on süsteemine ja
toimiv. 2012. aastal on välja kujunenud personali planeerimise ja värbamise põhimõtted ning
palgapoliitika, valmis ENLi personali tulemusvestluste läbiviimise kord ning läbi on viidud
tulemusvestlused.

ENL on olnud esindatud Tartu haridusmessil I ntellektika ja Teeviidal, kus kaasati ENLi
liikmesorganisatsioonidest vabatahtlikke, kes aitasid tutvustada nii ENLi üldisemalt kui ka oma
organisatsiooni.

OLULI SEMAD SÜNDMUSED
ENLi Talvekool toimus jaanuarikuus, kus osales kokku 64 osaluskogude ja noorteühingute noort.
Talvekooli tulemusena pandi alused ENLi tulevikustruktuurile (mis põhimõtete järgi osaluskogud ja
noorteühingud üheskoos ENLis esindatud on).

ENLi 10. Sünnipäev
17. mail tähistasime ENLi sünnipäeva õpetajate majas. Tunnustasime abistajaid ja toetajaid, kohal olid
kõik tähtsamad koostööpartnerid, liikmete esindajad ja vilistlased.

Suvekoolist võttis osa ligi 150 inimest (nende seas 120 osalejat). Neljal päeval toimus 20 koolitust
(koolitajateks ENLi partnerorganisatsioonid, ENLi vilistlased ja väliskoolitajad), viidi läbi arutelusid
(sisend noorte strateegiasse 2020 ja struktureeritud dialoogi konsultatsioonid) ja debatt haldusreformi
teemadel (lisaks ENLi ja EÕELi esindajale osales debatil ka regionaalminister). Kohal olid ka mitmed
väliskülalised (Euroopa Noortefoorumi president, Läti ja Norra Noorteühenduste liidu esindajad), kes
viisid läbi koolitusi ja töögruppe. Suvekoolis oli ka mitmekesine vaba aja programm (alates olümpiast,
töötubadest, lõpetades August Hundi kontserti ja diskoga).

Meediakonverents
ENLi igasügiseseks traditsiooniks on kujunenud meediakonverentsi/ koolituse korraldamine. 2012 olid
teemadeks pressiteate koostamine ajakirjaniku järgi (koolitajaks Alo Raun, Eesti noortesõbralikum
ajakirjanik 2010), vabatahtlikega tegutsemise põhimõtted (Tuuliki Mänd, Vabatahtliku Tegevuse
Arenduskeskus) ning kriisikommunikatsioon ja selleks valmistumine (Mart Soonik, TLÜ
kriisikommunikatsiooni lektor).

Osaluskohvikud
Traditsiooniliselt korraldasime noorte ja poliitikute omavahelist kohtumist osaluskohviku raames.
Arutleti järgmiste teemade üle: sport ja huviharidus, noorteinfo, noored noorsootöös,
põlvkondadevaheline solidaarsus jpm.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

112 439

20 120

2

8 457

9 853

3

120 896

29 973

120 896

29 973

18 558

17 275

6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

107 106

18 014

8

Kokku lühiajalised kohustused

125 664

35 289

125 664

35 289

-5 316

-3 875

548

-1 441

-4 768

-5 316

120 896

29 973

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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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

1 660

12 596

272 351

199 551

Tulu ettevõtlusest

133

471

Muud tulud

-54

50

274 090

212 668

-102 336

-115 078

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud

9

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

10

Jagatud annetused ja toetused

-47 532

Mitmesugused tegevuskulud

-23 062

-40 101

12

Tööjõukulud

-99 308

-56 541

13

Muud kulud

-1 399

-1 630

-273 637

-213 350

Põhitegevuse tulem

453

-682

Finantstulud ja -kulud

95

-759

Aruandeaasta tulem

548

-1 441

Kokku kulud

11
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

453

-682

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

1 396

15

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

1 283

290

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

89 092

-19 573

Kokku rahavood põhitegevusest

92 224

-19 950

0

38 235

Laekunud intressid

95

47

Kokku rahavood investeerimistegevusest

95

38 282

Makstud intressid

0

-806

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

-806

Kokku rahavood

92 319

17 526

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

20 120

2 594

Raha ja raha ekvivalentide muutus

92 319

17 526

112 439

20 120

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

Rahavood finantseerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

-3 875

-3 875

Aruandeaasta tulem

-1 441

-1 441

31.12.2011

-5 316

-5 316

548

548

-4 768

-4 768

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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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.
Varud
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni
kasutusele võtmisena väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

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,
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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.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Arvelduskontod

112 439

20 120

Kokku raha

112 439

20 120

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

933

933

Ostjatelt laekumata arved

1 260

1 260

Ebatõenäoliselt laekuvad
arved

-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

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr
üle 5 aasta

4

Muud
Kokku nõuded ja ettemaksed

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

5 445

5 445

5 445

5 445

1 598

1 598

1 598

1 598

41

41

41

41

Muud

2 769

2 769

Kokku nõuded ja ettemaksed

9 853

9 853

Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Muud makstud ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr
üle 5 aasta
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Lisa 4 Nõuded ostjate vastu
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

1 260

5 445

Ebatõenäoliselt laekuvad arved

-327

0

Kokku nõuded ostjate vastu

933

5 445

2012

2011

-327

0

Ostjatelt laekumata arved

Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks

Seisuga 31.12 2012 tunnistati lootusetuid nõudeid 941 euro ulatuses.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Ettevõtte tulumaks

31.12.2012

31.12.2011

Maksuvõlg

Maksuvõlg
97

232

Üksikisiku tulumaks

3 152

1 271

Sotsiaalmaks

6 082

2 783

Kohustuslik kogumispension

366

103

Töötuskindlustusmaksed

689

331

10 386

4 720

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

792

792

5 795

5 795

Maksuvõlad

10 386

10 386

5

Muud võlad

1 577

1 577

7

1 577

1 577

8

8

18 558

18 558

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

2 100

2 100

Võlad töövõtjatele

2 319

2 319

Maksuvõlad

4 720

4 720

5

Muud võlad

4 108

4 108

7

4 108

4 108

8

8

4 020

4 020

17 275

17 275

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Ettemakstud projektide
osalustasud
Kokku võlad ja
ettemaksed

Lisa 7 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

1 577

1 577

Kokku muud võlad

1 577

1 577

31.12.2011

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Muud viitvõlad

4 108

4 108

Kokku muud võlad

4 108

4 108

üle 5 aasta

Kirjel muud viitvõlad on seisuga 31.12.2011 kajastatud võlad aruandvatele isikutele summas 1828 EUR ja projektide korraldamise
toetused summas 2280 EUR ning seisuga 31.12.2012 on kirjel muud viitvõlad kajastatud võlad aruandvatele isikutele summas 1577 EUR.
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Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

31.12.2010

Saadud

Tulu/
amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hasartmängumaksu Nõukogu

2 465

53 686

Eesti Noorsootöö Keskus

3 974

SA Archimedes

-55 860

0

8 629

-12 603

0

15 710

25 230

-30 167

10 773

0

94 029

-86 788

7 241

-5 766

0

Haridus- ja Teadusministeerium

-291

SA Avatud Eesti Fond

9 047

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

6 391

-527

-5 864

0

0

1 917

-1 917

0

Spordi- ja Noorsooamet

-3 281

Siseministeerium

1 500

-914

-586

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

37 587

184 464

-4 486

-199 551

18 014

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

37 587

184 464

-4 486

-199 551

18 014

31.12.2011

Saadud

Tulu/

Tagastatud

31.12.2012

amortisatsioon

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hasartmängumaksu Nõukogu

7 241

91 530

-15

-97 617

1 139

0

8 629

0

-8 567

62

10 773

29 282

0

-25 066

14 989

Haridus- ja Teadusministeerium

0

223 464

0

-132 808

90 656

Spordi-ja Noorsootööamet

0

4 533

0

-4 273

260

4 020

0

-4 020

0

Eesti Noorsootöö Keskus
SA Archimedes

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

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projektide sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimine tööjõukuludeks
Kokku annetused ja toetused

2012

2011

23 062

39 736

149 981

103 274

99 308

56 541

272 351

199 551
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2012

2011

Maakondlikud osaluskohvikud

1 708

14 623

Struktureeritud dialoog 2010-2012

8 132

7 878

Meediakonverents

2 005

2 897

Noortepäev

6 038

9 290

0

29 802

60 216

50 588

283

0

Varivalimised
Maakondlike ja KOV osaluskogude
tegevuse koordineerimine ja arendamine
Struktureeritud dialoog 2012-2014
TSNA Osaluskohvik

980

0

10 220

0

Eesti Noorteühenduste Liidu Noortepoliitika

8 734

0

Youth 4 Democracy

4 020

0

102 336

115 078

NOVO konverents

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2012
Antud toetused

47 532

Kokku jagatud annetused ja toetused

47 532

2012. aastal anti noortekogude aastatoetusi kokku summas 28770 eurot ja osaluskogude projektifondi toetusi summas 18762 eurot.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2012

2011

9 999

15 284

Koolituskulud

692

1 239

Esinduskulud

1 810

3 732

Organisatsiooni juhtimine

5 552

3 339

0

459

Trükised ja väljaanded

1 560

98

Üritused ja projektid

2 848

15 950

601

0

23 062

40 101

Administratiivkulud

Investeeringud

Külaliste vastuvõtte ja kingitused
Kokku mitmesugused tegevuskulud

22

Eesti Noorteühenduste Liit

2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2012

2011

Palgakulu

73 706

53 929

Sotsiaalmaksud

25 602

18 552

Kokku tööjõukulud

99 308

72 481

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

0

15 940

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

9

6

2012 aastal töötas Eesti Noorteühenduste Liidus töölepingu alusel keskmiselt 5 inimest ja ülejäänud inimesed käsunduslepingu alusel.
2011 aastal töötas Eesti Noorteühenduste Liidus töölepingu alusel keskmiselt 4 inimest ja ülejäänud inimesed käsunduslepingu alusel.

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2012

31.12.2011

58

63

2012

2011

17 625

0

Juriidilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2012. aastal arvestati juhatuse liikme töötasu kogusummas 17625 eurot.
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