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Tegevusaruanne
Valga aa Noorsoot keskus Ta kla o
. aprillil
. aastal Taageperas Valga aal
aako a aktiivsete oorsoot eestvedajate poolt loodud ühe dus.
Ta kla ees ärgiks o lä i oorsoot keskuse are dada ja toetada
aako a
oorsoot v rgustiku eri evaid osapooli ja e de tegevusi, taga aks aako a oorte
ja oorsoot tajate huvide esi datus k igis Valga aa kol eteistkü es vallas-linnas ja
maakonnas tervikuna.
Hetkel on Ta klal
liiget, eist 9 üksikisikut ja orga isatsioo . Liik e aasta aks o
. eurot, is tule tasuda aja dusaasta l puks.
Valga aa Noorsoot keskuse Ta kla igapäevaelu juhi
juhatus, mille volitused kestavad 3 aastat.

. aastal valitud -liikmeline

MTÜ Valga aa Noorsoot keskus Ta kla sai alguse MTÜ Valga aa Part erluskogu
kohalik LEADER eet e lä iviija poolt kirjutatud Noorsoot
v rgustiku loo ise
projektist,
ille käigus loodi Valga aa oorsoot
are gustrateegia
9-2020.
Strateegia val i ise käigus tekkis ka Valga aa oorsoot v rgustik, illega saa e
siia i kokku aastas vähe alt kaks korda teosta aks strateegia seiret. “a uti viidi
projekti käigus lä i koolitused oorsoot tajatele just kohalikke vajadusi arvestades.
Projekti käigus val is oorteportaal Ta kla. et, is üüdseks o väga edukalt toi i a
saadud. Portaal majutab ka INNOVE Rajaleidja poolt hallatavat info- ja
karjääri usta iskeskust. Projekti käigus a ti välja ka esi e e Noorteleht Ta kla.
Projekti l ppedes loodi lähtuvalt vajadusest ka a tud MTÜ ühe da aks eri evaid
oorsoot asjalisi. Alates aastast
koordi eeri ühi g koost s part eriga oorte
(13va atahtliku passi väljaa d ist.
Tegevused :
· Noortelehe Ta kla väljaa d i e aastas korra kvartalis, tiraaž

, lehekülgi

· Noorteportaali Ta kla halda i e ja are da i e
· Ta kla oorte va atahtliku passi väljaa d i e ja halda i e
· Katusorga isatsioo i igapäeva juhti i e, esi da i e ja halda i e
liikmeskonnaga
· Noorsoot

v rgustiku koordi eerimine

· Koolituste orga iseeri i e ja lä ivii i e
· Noorte suvekooli orga iseeri i e ja lä ivii i e
Meie ühi gu pea ised part erid o :
· Valga aa Noorsoot

keskus Ta kla

· Valga aa Teavita is- ja N usta iskeskus

i g tegele i e

· Valga Maavalitsus, Haridus- ja kultuuritalitus
· Europe Dire t Valga aa i fopu kt
· Valga aa Part erluskogu
· Valga aa Are guage tuur
· Eesti Pu ase Risti Valga aa “elts
· Valga aa Kaitseliidu
·T

alev

tukassa Valga aa osako d

· Valga aa oortekeskused ja -toad
Suuremad projektid:
•
Tugev v rgustik projekt l ppe ud
•



•

“uvekoolide projektid

9 rä dlaat ja se i ar viiakse ellu jaa uaris
,

,

„Ta kla TV esitle : Märka Valga aa koguko di
„Noorsoot

praktikate järjepidevuse taga i e Valga aal

Rahastajad: Partnerluskogu, LEADER, EAS(KOP), ENTK

, siis o
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Lisa nr

265

223

2

Nõuded ja ettemaksed

10 484

2 946

3

Kokku käibevara

10 749

3 169

Materiaalne põhivara

2 793

0

Kokku põhivara

2 793

0

13 542

3 169

Võlad ja ettemaksed

8 616

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 514

0

11 130

0

11 130

0

3 169

0

-757

3 169

2 412

3 169

13 542

3 169

Varad
Käibevara
Raha

Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

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

2012

2011

219

83

16 229

2 946

Tulu ettevõtlusest

591

2 944

Muud tulud

985

1 285

18 024

7 258

-14 901

-3 989

-3 880

-100

-18 781

-4 089

Põhitegevuse tulem

-757

3 169

Aruandeaasta tulem

-757

3 169

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud

4

6

Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

219

0

11 206

0

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

591

0

Muud põhitegevuse tulude laekumised

985

0

-10 166

0

2 835

223

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-2 793

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-2 793

0

42

223

223

0

42

223

265

223

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7

Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2010

Reservid

0

0

Aruandeaasta tulem

3 169

3 169

31.12.2011

3 169

3 169

-757

-757

2 412

2 412

Aruandeaasta tulem
31.12.2012

0

Akumuleeritud tulem

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
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.
Vastavalt raamatupidamise seaduse § 15(5) koostatakse ja esitatakse raamatupidamise aastaaruanne Eestis ametlikult kehtivas vääringus2011.aastal eurodes.
Kasumiaruandes kajastatakse tegevuskulusid brutomeetodil.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades. Rahalised vahendid
on bilansis õiglases väärtuses. Rahavoogude aruandes on tegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust
hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud
soetusmaksumuses
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 640 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse
kestvate väikevahenditena, mis vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud kestvate väikevahendite üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,
mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.
Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate
tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.
Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, lähtudes nende eeldatavatest kasulikest eluigadest.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on
need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule
elueale

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
9
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Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks
sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ühing vastab sihtfinantseerimisega
seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste
või potentsiaalsete kohustustena.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema
soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis osakapitalina.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.

Annetused ja toetused
Liikmemaksud kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Maksustamine
Maksude arvestusel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud maksumääradest.
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes
valmidusastmest.
Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

Sularaha kassas

220

220

Arvelduskontod

45

3

265

223

Kokku raha

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

nõuded sihtotstarbelisest
sihtfin-st

10 484

10 484

Kokku nõuded ja ettemaksed

10 484

10 484

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta
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Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2012

2011

Lähetuskulud

0

89

Riiklikud ja kohalikud maksud

6

0

10

0

256

0

3 588

0

20

11

3 880

100

31.12.2012

31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv

30

13

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

andmeside
isikliku auto kasutamise kulud
kaubad ja teenused
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2011
Asutajad ja liikmed

70

Ostud
83
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.10.2013
Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (registrikood: 80312831) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande
andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ÜLLA TAMM

Juhatuse liige

15.10.2013

MERIKE SOOMETS

Juhatuse liige

15.10.2013

KAIJA TAMM

Juhatuse liige

15.10.2013

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

9329

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5124285

E-posti aadress

lauridrubins@gmail.com

