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MAJANDUSAASTA ARUANDE TEGEVUSARUANNE 2016

Liikmed
Arengusprint 2.0
“Arengusprint 2.0” on arenguprogramm, mille eesmärk on tõsta noorteühingute ja noortekogude
juhtimiskvaliteeti ja tegutsemisvõimekust. Arengusprindis osales 16 noorteühingut ning
programm kestis oktoobrist novembrini. 13. oktoobrist kuni 19. novembrini toimus kokku 5
koolitust. Läbi “Arengusprint 2.0” said osalenud noorteühingud infot, praktilisi kogemusi ning
oskusi kahel erineval fookusel:

omatulu kasvatamine organisatsioonis ja koostööpartnerite

leidmine ning liikmeskonna suurendamine, ülesannete delegeerimine ja kaasav juhtimine. Peale
koolituste said osalenud organisatsioonid endale ülesandeks leida 2017. aasta veebruari lõpuks
avalikust, era või kolmandast sektorist mentori. Mentorluse eesmärk seisneb selles, et
organisatsioonidele antakse professionaalset nõu ning nad kasutaksid võimalikult palju
koolitusprogrammis saadud teadmisi. Peale selle oskaksid saadud teadmisi enda organisatsioonis
reaalselt ellu viia. 2017. aasta veebruari lõpus uuritakse “Arengusprint 2.0” osalejatelt, kas nad
on mentori leidnud, kuidas neil läinud on ning lepitakse kokku kohtumine arutamaks
koolitusprogrammi tulemuslikkust ja küsitakse üldist tagasisidet.

“Arengusprint 2.0” 2016. aastal.
Kogemustekatel
ENL viis oma liikmesorganisatsioonide hulgas läbi kogemuste jagamise programmi
“Kogemustekatel 2016”, läbi mille jagasid neli noorteorganisatsiooni oma kogemusi ja teadmisi
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erinevate teemade osas. “Kogemuskatel 2016” viidi läbi “Arengusprint 2.0” koolitusprogrammi
raames. Läbi ühise platvormi, mille abil kogemusi jagada, on võimalik tuua ENL-i liikmeskonda
üksteisele lähedamale ja tugevdada nende koostööd.
Liikmete tagasisideküsitlus
Eesti Noorteühenduste Liit viis läbi tagasisideküsitluse enda liikmeorganisatsioonidele. Antud
küsitluse peamine eesmärk oli teada saada liikmete rahulolu Eesti Noorteühenduste Liidu
tegevuste kohta ning uuriti liikmeühenduste ootusi katuseorganisatsioonile. Peale selle sooviti
teada saada, millele peaks ENL 2017. aastal rohkem tähelepanu pöörama, mis on noorte
organisatsioonide peamised koolitus vajadused ning üldist liikmeorganisatsioonide arvulist ja
vanuselise jaotuse statistikat. Küsitluse tulemuste põhjal planeeritakse ENL-i tegevusi ja
töökorraldust. Peale selle on antud tagasisideküsitluse abil võimalik läbi viia 2017. aastal
liikmekohtumisi, kus läbi personaalsete kohtumiste saadakse täpsem ülevaade liikmete
põhilistest

murekohtadest

ja

edasistest

tegevustest.

Liikmeküsitlus

saadeti

välja

55

organisatsioonile ning küsitlusele vastas 26 täisliiget ja 11 kandidaatliiget (kokku 37 noorte
organisatsiooni).
Noortevolikogude arenguprogramm
Soovime tagada Noortevolikogude jätkusuutlikkuse, seega korraldame neile järjepidevalt
erinevaid koolitusi. Programmis osalevatele osaluskogudele on läbi viidud arenguvajaduste
kaardistus ja nõustamine; planeeritud on praktilised koolitused ja seminarid. Koolituskohtumistel
tutvutakse teiste organisatsioonide kogemusi ning laiendatakse koostöövõrgustikku; arendatakse
osaluskogude juhtide ja eestvedajate juhtimisoskusi. I kohtumisest 29.-30.10.2016 Tallinnas
võttis osa 30 noort 8-st noortevolikogust (Viljandi valla, Haanja valla, Haapsalu linna, Hiiu valla,
Lääne-Saare valla, Tallinna linna, Tartu linna, Võhma linna noortevolikogudest). Käsitleti
meeskonnatööd, motivatsiooni ja juhtimist. II kohtumisest 5.-6.11.2016 võttis osa 29 noort 11
noortevolikogust (Haanja vald, Haapsalu linn, Hiiu vald, Lääne-Saare vald, paide linn, Pärnu
linn, Tallinna linn, Tartu linn, Türi vald, Viimsi vald, Võhma linn). Käsitleti meedia- ja
kommunikatsiooni teemasid. III kohtumisest 19.-20.11.2016 Tartus võttis osa 26 noort 6
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omavalitsusest (Haanja vald, Lääne-Saare vald, Võhma linn, Pärnu linn, Tartu vald, Hiiu vald).
Käsitleti osalusdemokraatia väärtusi ja nende rakendamist.
Juhtide ümarlaud
Osaluskogu juhtide ümarlaud on ellu kutsutud maakondlike noortekogude juhtide endi poolt
järgmistel eesmärkidel: (1) saadakse vahetu ülevaade ja kogutakse sisendit osalusvaldkonna
arengu ja tegevuste kohta piirkondades (maakondades ning kohalikes omavalitsustes); (2)
luuakse koostööplatvorm kogemuste ja praktikate vahetamiseks; (3) nõustatakse vahetult
osalusvaldkonna arendustegevuste elluviimist; (4) arendatakse tugitegevusi ja nende pakkumise
kvaliteeti maakonnas.
Juhtide ümarlaua osalusega võib rahule jääda, küll tuleb aga pöörata rohkem tähelepanu nendele
piirkondadele, kust juhtide ümarlaudades osalejaid ei ole olnud. Eelkõige Pärnumaa ja Põlvamaa
ning samuti ka Saaremaa.
9.-10. aprill toimus esimene juhtide ümarlaud. Ümarlaual osales 13 noort 9-st maakonnast
(Järvamaa, Jõgevamaa, Raplamaa, Läänemaa, Ida-Virumaa, Viljandimaa, Tartumaa, Hiiumaa,
Võrumaa)

maakonnast.

Peamiselt

käsitleti

osalusvaldkonna

tegevusi

2016.

aastal,

osaluskohvikuid ning samuti saadi ülevaade ka noortekogude tegevusest 2016. aastal.
Teine maakondlike juhtide ümarlaud toimus Viljandis 8.-9. oktoober. Antud juhtide ümarlauast
võttis osa 11 noort 9-st maakonnast (Hiumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa,
Põlvamaa,

Raplamaa,

Viljandimaa

ja

Valgamaa)

Puudusid

Ida-Virumaa,

Pärnumaa,

Saaremaa,Võrumaa ja Tartumaa esindajad.
Ümarlaual andsid noortekogude esindajad ülevaate sellest, millega on maakondlik noortekogu
2016.aastal tegelenud, arutati ka teemal, kuidas hakkavad 2017. aastal noortekogud toimima,
mängiti läbi koha peal kohalike omavalitsuste koalitsiooni kokkuleppe simulatsioon ja tegeleti
„Kaasan noort“ märgisega. Peale selle vaadati koos osaluskogude koordinaatoritega üle, kuhu
noortekogud soovivad jõuda aastaks 2020.
Viimane maakondlike juhtide ümarlaud toimus 17. detsember Tallinnas, kus osales 9 noort 7-st
maakonnast (Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Raplamaa, Tartumaa ja Võrumaa)
esindajad. Teemadena leidsid käsitlust maakondlike noortekogude saavutused 2016. aastal ning
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uuriti 2017. aasta arenguvajadusi. Osaluskogude koordinaatori eestvedamisel käsitleti
osaluskogude koordinaatori vahetumise temaatikat, noored edastasid enda ootused uuele
osaluskogude koordinaatorile. Lisaks anti ka soovitusi 2017. aasta tegevuskavadele.

Osaluskogude projektifond
Osaluskogude projektifondi kaudu toetatakse noorte osalust nii maakondlikul kui ka kohalikul
tasandil. Eesmärgiks on toetada osaluskogude arengut ning nende tegevusi noorte osaluse
arendamisel. Osaluskogude projektifondil toimus viis taotlusvooru. Esimene taotlusvoor toimus
27. märts, teine taotlusvoor 27. aprill, kolmas taotlusvoor 29. mai, neljas taotlusvoor 28. august
ning viimane taotlusvoor leidis aset 2. oktoobril. Viie vooru jooksul esitati osaluskogude
projektifondi 49 projektitaotlust ning positiivse toetusotsuse sai 41 projektitaotlust. Üldjoontes
oli projektitaotluste kvaliteet hea ning peamised puudused, mis projektitaotlustes esile kerkisid
olid tehnilist laadi. Peamised põhjused, miks projektitaotlused kolleegiumi toetust ei leidnud,
olid järgmised: projektitegevused ei vasta piisaval määral projektifondi kriteeriumitele või ei ole
valitud tegevustega võimalik soovitud eesmärgini jõuda. Kuna endiselt ei saa ligi 10% taotlustest
positiivseid toetusotsuseid, siis jätkatakse projektifondi koolituste läbiviimist ka järgmisel
tegevusaastal. Projektikirjutamise koolitus viidi läbi ENLi suvekoolis (9 osalejat), samuti viidi
koolitus läbi ka Viimsi noortevolikogule (17. september, 9 osalejat). Lisaks on osaluskogude
projektifondist ja toetuspõhimõtetest räägitud ka noortevolikogude baaskoolitustel üle Eesti.
Kogusummas otsustati toetada projekte 27 435 euroga.

Noortepoliitika
Töölepingu seaduse ülevaatamine
Noorte tööregulatsiooni ülevaatamise osas oleme kohtunud tööinspektsiooni, Lastekaitse Liidu,
Kaubandus-Tööstuskoja, õiguskantsleri ning meie liikmete esindajatega.
Samuti oleme andnud tagasisidet ning kooskõlastanud “Töölepingu seaduse muutmise seaduse
eelnõu”, millega anti 13.-17. aastastele noortele võimalusi paremini töökogemusi saada ning
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sellest tulenevalt teha teadlikumaid karjäärivalikuid ja tulevikus edukalt tööturule siseneda. Uus
regulatsioon tagab rohkem võimalusi tööturul 15.-17. aastastele koolikohustuse täitnud noortele,
lihtsustab 13.-14. aastaste töötamist ning karmistab alla 13. aastaste noorte töötamise
regulatsiooni.
Valimisea langetamise järeltegevused
Ühiskonnaõpetuse tundides õpitule lisandväärtuse andmiseks on Eesti Noorteühenduste Liit
koostanud õpetliku simulatsiooni ja koolitunni, mille kaudu anname paremaid teadmisi
valimistest, kohalikust omavalitsusest, kodanikuaktiivsusest ja osalusvõimalustes.
Meie esmaseks sihtgrupiks on 8.-9. klassi õpilased, kuid pakume lisandväärtust ka 6.-12. klassi
õpilastele.
Materjalide

koostamisel

võtsime

arvesse

riikliku

õppekava,

õpetajate

nägemuse

ühiskonnaõpetuse tundide sisulistest vajakajäämistest ning Eesti Noorteühenduste Liidu visiooni
kodanikuhariduslikest tundidest. Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel (2016) on võimalik
tutvuda

välja

töötatud

materjalidega.

Link

asub

siin:

http://www.enl.ee/et/Kodanikuhariduslikud-tunnid. Läbi koolitundide ning simulatsioonide jõuti
aasta lõpuks üle 2500 nooreni üle Eesti.
Oleme alustanud koostööd Vabariigi Valimiskomisjoniga, kelle abiga saadetakse esmavalijatele
koos valijakaardiga ka valijakutse ning pärast valimisi antakse tänutäheks meene. Samuti toetab
Vabariigi Valimiskomisjon omaltpoolt valimistest teadvustava materjalide väljaandmisega
koolidele ja noortekeskustele.
Valimiste meediakampaania põhirõhk saab olema sotsiaalmeedial ning lühivideotel. Lühivideote
jaoks on küsitud hinnapakkumist Propandalt ning mõeldud on videote sisu - lühike, lööv,
teavitav, pole harivat osa. Plaanis on logo- ja esseekonkurss, arvamusartiklid (ka osaluskogude
noortelt) ning kaasatud ERR saadetesse (nt Foorum, Valimisstuudio, Vabariigi kodanikud).
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Projekt Noored Valimisvalvurid: koostöös Õiguskantsleri ja Õiguskantsleri kantselei, Vabariigi
Valimiskomisjoni, EMSLi ja EÕELga. Projekti raames osalevad alates 16. aastased noored
valimiskomisjonide töös, on ametlikud valimistevaatlejad ning valimiste valvurid. Sügisel 2016
alustati projekti ettevalmistavate tegevustega: kohtumised partneritega, rahastuse otsimine,
tehniliste küsimuste ettevalmistamine.
Valijakompassi jaoks oleme loonud demo (leitav demo.enl.ee), edasised sammud Valijakompassi
loomisel leiavad uue aasta algul (alustada metoodika välja töötamist, platvormi loomist jne).
“Hea tava” leppe sõlmimise koolijuhtidega oleme planeerinud vahetult enne 2017. aasta kohalike
omavalitsuste valimiste perioodi, kuna sellel hetkel on “Hea tava” mõju kõige suurem. Tööd
"Hea tava" loomiseks erakondade ja erakondade noortekogudega alustame juba selle aasta lõpus
ning ettevalmistavalt oleme tänaseks kohtunud meie liikmetest erakondade noortekogude
esindajatega ning arutanud Hea tava loomist.

Simulatsioon Audentese Spordigümnaasiumis.
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Noortepoliitika platvorm
Samuti algas 2016. aastal ENL-i noortepoliitika platvormi uuendamine. Uus Noortepoliitika
Platvorm kooskõlastati ning kinnitati ENLi Üldkoosolekul 15. mail 2016. ENLi Üldkoosoleku
otsusega uuendati 20. novembril 2016 Platvormi ning lisati viis haavatavaid gruppe puudutavat
seisukohta. Noortepoliitika Platvormi koostamise töörühma koosolekuid toimus 2016. Aastal
kokku 12, millele lisaks toimus 3 arutelukohtumist, kuhu olid oodatud kõik liikmete esindajad.
Struktuurne Dialoog
Taaskord viidi Eestis läbi Euroopa Komisjoni projekt Struktuurne Dialoog, mille eesmärgiks on
anda noortele võimalus laskuda dialoogi otsuste tegijatega nii Eesti kui ka Euroopa tasemel. Läbi
Struktuurse Dialoogi viidi ellu kokku 6 konsultatsiooni erinevate noorterühmadega, kes andsid
sisendit, kuidas tõsta noorte mõjuvõimu poliitilistes protsessides läbi osalemise. Lisaks vastas
Struktureeritud Dialoogi veebiküsitlusele 1895 noort, mis on konkreetse projekti raames üks
suuremaid arve kogu Euroopas. Struktureeritud Dialoogi meeskond osales kahel rahvusvahelisel
konverentsil Hollandis ja Slovakkias. Samuti sai ellu viidud töötuba ENLi Sügisseminaril, kus
Struktuurse Dialoogi raames välja tulnud probleemidele leiti sobivaid lahendusi. Töötoast võttis
osa ligi 70 noort ning noorsootöötajat.

Struktuurse Dialoogi töötuba Sügisseminaril (vasak) ja Euroopa Noortekonverents Košices
(parem).
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Noorteühingute rahastussüsteemi muutmine
Käesoleval perioodil võeti vastu „Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja
eraldamisest keeldumise tingimused ja kord" eelnõu, millega muudeti aastatoetuste taotlemise
aluseks olevate noortevaldkonna prioriteetide määratlemise alust ja seostati noorteühingute
tegevus selgemalt noortevaldkonna arengukava eesmärkidega. Noorteühingutel võimaldatakse
võrreldes senisega esitada taotlusi aastatoetuse osas ka kaheks kalendriaastaks.
Vabatahtliku töö edendamine ja tunnustamine
ENL jätkas 2016. aastal vabatahtliku töö tunnustamise arendamisega ühiskonnas. Kaasati
vabatahtlikke nii ENLi ürituste korraldamisesse kui ka leiti lahendusi, kuidas vabatahtlikku tööd
ühiskonnas aktiivselt edendada. Näiteks võeti ENLi töö tulemusena Tallinna Ülikooli
Haridusteaduste Instituudis ning Loodusteaduste Instituudis kasutusele süsteem, mis annab
kandideerimisel varasemalt tehtud vabatahtliku töö eest lisapunkte. Samuti jätkati aktiivset
koostööd Vabatahtlikud Koovad Võrku võrgustiku raames.
Projekt Samsung “Digi Pass”
Samuti viidi 2016. aastal ellu noorte digipädevuste arendamisele keskenduv projekt Samsung
“Digi Pass”. Projekti eesmärgiks oli pakkuda kutsekeskkoolide noortele uusi digipädevusi ning
sotsiaalseid oskuseid. Digi Passi raames viidi ellu neli koolituspäeva, mille vahel arendasid
noored enda digiprojekte. Projektist võttis osa 30 noort Ida-Virumaa, Pärnumaa, Vana-Vigala,
Tartumaa ja

Valgamaa Kutsehariduskeskustest ning Tallinna Polütehnikumist. Osalenud

meeskondade vahel vahel valiti parim noorte digiprojekt, mis tagas noortele praktika Samsungis.
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Projekt “Ühised Noored”
Projekti “Ühised Noored” eesmärgiks on läbi koostöö ja eakaaslastest õppimise kaudu pakkuda
lahendusi lasta ja noorte korduvõigusrikkumiste vähendamiseks ning riskiolude maandamiseks.
Projekt keskendub noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmisele riskilaste ja-noorte
kaasamisel. Läbi projekti tegevuste tõuseb koostöö noorteühingute, noorte ja erinevate asutuste
vahel. Veebruaris 2016 toimus projekti „Ühised Noored“ kokkuvõttev supervisioon ja õppevisiit
Rootsi, kus külastati sealset organisatsiooni Unga Kris, mis tegeleb noorte õigusrikkujate ja
sõltlastega. Märtsis 2016 toimus projekti „Ühised Noored“ lõppkonverents, kus esitleti projekti
käigus valminud uuringute tulemusi.
Ülevaade “Ühised Noored” projektist: https://www.youtube.com/watch?v=bpFtg_idvsM ja
http://yhised.enl.ee
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Olulisemad sündmused
Aastal 2016 jätkasime traditsiooniliste hooajakoolidega, läbi mille pakume noorteühingutel
võimalust omavaheliseks koostööks, harivaid koolitusi ning töötubasid.
Kevadseminar 2016 ja üldkoosolek toimus 14.-15.05 Tallinnas. S
 el kevadel keskenduti

liikmesorganisatsioonide juhtide teadmiste ja oskuste parendamisse ning organisatsiooni
turundamisse. Lisaks arutati noorteühenduste rahastus küsimusi ja vabatahtliku tegevuse
tunnustamist. Viimasel päeval toimus ENL-i XXX. üldkoosolek, kus valiti nõukokku kolm uut
liiget ning üks uus juhatuse liige.
21-24.07

toimus

ENLi

Suvekool

2016,

Remnikul.

Suvekoolis

võeti

fookusesse

noorteorganisatsioonide rahastus ning toetussüsteemid, kus läbi sponsorluse koolituse jagati häid
mõtteid ning ideid, kuidas organisatsioon saab teha erinevaid koostöid erasektoriga, läbi mille
tuua organisatsioonile sisse kasumit ja lisavahendeid. Teine suund Suvekoolis oli organisatsiooni
arengu võimalused sotsiaalseks ettevõtteks, mille juures oleks praegustel organisatsioonidel oma
teenused ning tooted, mida ühiskonna edendamise eesmärgil pakutakse. Lisaks koolitustele
toimus erinevaid väiksemaid kogemuste jagamisi ja töötubasid, mis aitasid arendada isiklike
oskusi osalistel ning mis andsid sisendit ENLi töödokumentidesse.

ENL-i Suvekool 2016 Remnikul.
ENL-i Sügisseminar 2016 ja XXXI üldkoosolek toimus 19.-20.11 Tartus Raadimõisa
hotellis. Noorteühingutele pakuti erinevaid koolitusi ja töötubasid. Antud ürituse raames

keskenduti mentorlusele organisatsiooni sees ning organisatsiooni tegevuste mõjuhindamistele.
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Lisaks toimus erinevaid töötubasid, kus arutati ENLiga seotuid teemasid ning anti sisendit
erinevatele projektidele ja ettevõtmistele. Teisel päeval toimus ka üldkoosolek, kus pikendati ühe
juhtause liikme mandaati ning kinnitati 2017. aasta tegevuskava ja prognoositav eelarve.

ENLi Sügisseminar 2016 Tartus.
ENL-i Talveakadeemia 2016 ja tänuüritus toimus 16.-17.12 Tallinnas Sokos hotell Virus.
Tegemist oli talveüritusega, kus toimusid liikmetele mõeldud koolitused ning töötuba.
Keskenduti ajaplaneerimisele ning organisatsiooni sisekultuuri korraldamisele. Esimese päeva
õhtul toimus ka tänuüritus, mille raames tänasime ning tõime esile aktiivsemaid noori ning
vabatahtlike, kes on tegutsemas ENLi võrgustikus.
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ENLi Talveakadeemia 2016.
Osaluskohvikud
Novembri alguses kogunesid juba kuuendat korda erineva tausta ja kogemusega noored ning
noortemeelsed, et üle-eestiliste Osaluskohvikute raames koos tulevikku vaadata ja arutada nii
kogu riiki puudutavate valukohtade, kui ka oma kodukoha tähtsate teemade üle. Ühise laua taga
kohtusid noorte esindajad (õpilased põhikoolist, aktivistid keskkoolist, asjaarmastajad
kutsekoolist, õpihimulised ülikoolist, töötavad noored) ja otsustajad (vallavanemad, linnapead,
firmajuhid, noorsootöötajad, maavanemad, ühiskonnaõpetajad, riigikogulased, koolijuhid). 2016
aasta Osaluskohvikutest võttis osa ligikaudu 1600 inimest, nende hulgas 209 otsustajat. Üle Eesti
mõtiskleti järgnevate teemade üle: „Lihtsuses peitub võlu! Kas alati?“, „Haldusreform - kas
võluvits Eesti (noorte) elu edendamiseks või maaelu surm?“, „„Kevade“ vs „Nullpunkt““, „Suur
vabadus=suur vastutus“ ning „Vastutus magamata öödel“.
https://www.facebook.com/Osaluskohvikud/videos/1145801115516484/
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ENL-i meediakonverents
Esmakordselt peeti ENLi meediakonverentsi kahepäevalisena. Üritus toimus 5. ja 6. novembril
Tallinnas. Teemade osas keskenduti

sotsiaalmeediale, eetilisele kommunikatsioonile,

noorteorganisatsiooni kuvandile ning avalikule esinemisele. Uus kahepäevane formaat sai
osalejatelt positiivset tagasisidet ning nõudlus noorte poolt ületas pakutud kohtade arvu.

ENL-i meediakonverents 2016.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

33 726

20 059

2

7 807

13 972

3

41 533

34 031

41 533

34 031

0

5 000

Võlad ja ettemaksed

11 247

15 729

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

40 298

28 748

Kokku lühiajalised kohustised

51 545

49 477

51 545

49 477

-15 446

-7 525

5 434

-7 921

-10 012

-15 446

41 533

34 031

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

Kokku kohustised

5

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

2016

2015

Lisa nr

2 115

1 813

365 015

418 975

841

1 382

0

3

367 971

422 173

-152 845

-198 522

8

Jagatud annetused ja toetused

-53 284

-52 221

9

Mitmesugused tegevuskulud

-13 396

-11 415

10

Tööjõukulud

-142 973

-166 772

11

Muud kulud

-49

-1 180

-362 547

-430 110

5 424

-7 937

10

16

5 434

-7 921

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

7

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Põhitegevuse tulem

5 424

-7 937

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

6 165

5 113

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-4 481

4 844

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

11 549

-31 085

Kokku rahavood põhitegevusest

18 657

-29 065

Laekunud intressid

10

16

Kokku rahavood investeerimistegevusest

10

16

0

5 000

Saadud laenude tagasimaksed

-5 000

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-5 000

5 000

Kokku rahavood

13 667

-24 049

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

20 059

44 108

Raha ja raha ekvivalentide muutus

13 667

-24 049

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

33 726

20 059

Rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

-7 525

-7 525

Aruandeaasta tulem

-7 921

-7 921

-15 446

-15 446

5 434

5 434

-10 012

-10 012

31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

20

Eesti Noorteühenduste Liit

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Noorteühenduste Liit 2016. 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
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.
Finantskohustised
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.

Kulud
Kulude arvestusel on kasutatud tekkepõhisuse printsiipi.Tulevaste perioodide kuludena näidatakse järgmiste aastatel laekuvate tulude arvel
tehtud kulud.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Arvelduskontod

33 726

20 059

Kokku raha

33 726

20 059

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

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

12 kuu jooksul

377

377

377

377

9

9

7 220

7 220

7 220

7 220

140

140

140

140

61

61

7 807

7 807

31.12.2015

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

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

145

145

145

145

13 671

13 671

13 671

13 671

122

122

122

122

34

34

13 972

13 972
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 905

3 715

Sotsiaalmaks

6 036

7 531

Kohustuslik kogumispension

412

499

Töötuskindlustusmaksed

439

548

9 792

12 293

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

9

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

9

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

346

346

Maksuvõlad

9 792

9 792

Muud võlad

1 109

1 109

1 109

1 109

11 247

11 247

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2015
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

3 251

3 251

Maksuvõlad

12 293

12 293

Muud võlad

185

185

185

185

15 729

15 729

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

4

4

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hasartmängumaksu Nõukogu

1 433

44 000

-11

-45 382

40

0

92 879

0

-92 879

0

5 704

0

-5 704

0

0

52 696

222 842

-5 966

-249 136

20 436

European Commission Directorate
General Budget

0

24 000

0

-24 249

-249

Spordi-ja Noorsootööamet

0

800

0

-800

0

Integratsiooni ja Migratsiooni
Sihtasutus

0

2 010

0

-2 010

0

Avatud Eesti Fond SA

0

7 500

0

-7 500

0

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
Tallinn-Eesti

0

8 890

0

-4 370

4 520

Sihtasutus Kodanikuühiskonna
Sihtkapital

0

6 606

0

-2 605

4 001

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

59 833

409 527

-11 681

-428 931

28 748

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

59 833

409 527

-11 681

-428 931

28 748

Eesti Noorsootöö Keskus
SA Archimedes
Haridus- ja Teadusministeerium

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Hasartmängumaksu Nõukogu

40

47 080

-39

-45 095

1 986

20 436

233 846

-18 765

-200 184

35 333

-249

31 193

209

-31 153

0

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
Tallinn-Eesti

4 520

9 200

0

-10 741

2 979

Sihtasutus Kodanikuühiskonna
Sihtkapital

4 001

734

0

-4 735

0

Eesti Noorsootöö Keskus

0

57 629

-34

-57 595

0

Samsung Digipass

0

12 995

0

-12 995

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

28 748

392 677

-18 629

-362 498

40 298

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

28 748

392 677

-18 629

-362 498

40 298

Haridus- ja Teadusministeerium
European Commission Directorate
General Budget

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

13 396

11 415

2 555

10

Projektide sihtfinantseerimine

206 091

240 778

Sihtfinantseerimine tööjõukuludeks

142 973

166 772

Kokku annetused ja toetused

365 015

418 975

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

0

800

48 044

50 606

0

1 340

35 119

35 415

Varivalimised 2015 ettevalmistus

0

1 422

Noorte osaluse uued vormid

0

32 064

10 475

4 369

0

3 918

44 401

63 053

0

5 535

Samsung Digipass

9 145

0

Struktureeritud Dialoog 2016

5 661

0

152 845

198 522

Meediakonverents
Noorte osaluskogude võrgustiku arendamine
„Kodanikuteadlikkuse tõstmine Ida-Virumaa noorte hulgas“
Eesti Noorteühenduste Liidu Noortepoliitika

Loo Oma Linn
ENLi liikmete tegevusvõimekuse tõstmine ja parimate
praktikate jagamine
Ühised Noored
Struktureeritud Dialoog 2015

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Antud toetused

53 284

52 221

Kokku jagatud annetused ja toetused

53 284

52 221

2016. aastal anti noortekogudele aastatoetusi kokku summas 27278 eurot. Osaluskogude projektifondi arengufondist anti toetusi kokku summas
25556 eurot ja algatusfondist 450 eurot.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2016

2015

Administratiivkulud

9 787

9 881

Organisatsiooni juhtimine

2 269

217

Liikmemaksud

1 340

1 317

13 396

11 415

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2016

2015

106 856

124 643

36 117

42 129

142 973

166 772

8

8

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2015. aastal töötas Eesti Noorteühenduste Liidus töölepingu alusel keskmiselt 8 inimest ja ülejäänud käsunduslepingu alusel.
2016. aastal töötas Eesti Noorteühenduste Liidus töölepingu alusel keskmiselt 8 inimest ja ülejäänud käsunduslepingu alusel.

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2016

31.12.2015

48

48

2016

2015

28 022

37 954

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016. aastal arvestati juhatuse liikmetele töötasu kogusummas 28022 eurot.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2017
Eesti Noorteühenduste Liit (registrikood: 80174062) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KRISTJAN TEDREMAA

Juhatuse liige

22.02.2017

EGERT MITT

Juhatuse liige

22.02.2017

IVO VISAK

Juhatuse liige

22.02.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Eesti Noorteühenduste Liit üldkoosolekule
Oleme üle vaadanud Eesti Noorteühenduste Liit raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 13-26.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis
on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Eesti Noorteühenduste Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
digitaalselt allkirjastatud
Mai Viirlaid
Vandeaudiitori number 141
osaühing Aurarius
Audiitorettevõtja tegevusloa number 112
Tallinn
27.02.2017

Audiitorite digitaalallkirjad
Eesti Noorteühenduste Liit (registrikood: 80174062) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAI VIIRLAID

Vandeaudiitor

27.02.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste
heaolu edendavad ühendused

94993

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6616487

Faks

+372 6306578

E-posti aadress

enl@enl.ee

Veebilehe aadress

www.enl.ee

