
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 27.06.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

 

 

nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus

 

registrikood: 80403108

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Pikk tn 84-64

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50606

 

 

telefon: +372 5189951

 

e-posti aadress: talendikeskus@gmail.com

 



2

MTÜ Eesti Talendikeskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4

Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Raha 9

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 9

Lisa 4 Annetused ja toetused 9

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest 9

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 10

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud 10

Lisa 8 Seotud osapooled 10

Aruande allkirjad 11

Vandeaudiitori aruanne 12



3

MTÜ Eesti Talendikeskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Talendikeskus loodi 15.juunil 2016 eesmärgiga aidata kaasa andekatele lastele paremate arenguvõimaluste 
loomisele kõikjal üle Eesti. Ühingu põhikirjalisteks ülesanneteks on jagada andekuse psühholoogia 
ja laste arenguvõimaluste alast teavet, vahendada teadmist ja kogemust mujalt maailmast, nõustada 
lapsevanemaid, koole ja teisi organisatsioone andekate lastega seonduvates küsimustes, korraldada 
seminare ja konverentse, algatada haridusprogramme, viia läbi õppetegevust jne. 

Ühingu avaseminar toimus 28.septembril 2016. Seminaril osales 36 lapsevanemat, õpetajat, 
koolijuhti, psühholoogi, andkuse-uurijat ja -eksperte. Töörühmades arutati andekate laste arenguga 
seonduvate probleemide üle. Töörühmade ettepanekud olukorra parandamiseks esitati Haridus-. ja 
teadusministeeriumile. Seminaril arutatut kajastati nii Vikerraadio hommikuprogrammis  7.12.16 
kui ajalehes PM 14.12.16 ilmunud artiklis.

2016.aastal toimusid mitmed loengupäevad ja koolitused lapsevanematele ja pedagoogidele (Võru 
Kreutzvaldi Koolis, Tallinna Saksa G. , Tln. 32.kk), kokku osales loengutel üle 500 inimese.

Andekusalast teavet ja ürituste infot jagatakse kuni veebilehe ww.talendikeskus.ee lõpliku 
valmimiseni FB kontol @eestitalendid, millel on 226 järgijat ning mille lugejaskond on üle 2000 
inimese.

2016-2017 viib ühing Hasartmärgumaksu nõukogu toetusel läbi projekti "Märka ja toeta lapse 
andeid", mille raames korraldatakse 5 nõustamispäeva lapsevanematele ja pedagoogidele ning 
toimetatakse 2 elektroonilist temaatilist teavikut. Projekti esimene nõuistamispäev toimus 8.nov. 
2016 Tartus (27 osalejat). 2017. toimuvad nõustamispäevad veel Tallinnas, Ida- Virumaal, 
Saaremaal ja Järvamaal.

Kavas on  koondada andekuse valdkonna ekspertide ja andekate laste toetamisele pühendunud 
organisatsioonide võrgustik ning algtada stipendiumifond andekate laste ja nende juhendajate 
toetuseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 27.06.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 380 0 2

Kokku käibevarad 2 380 0  

Kokku varad 2 380 0  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 850 0 3

Kokku lühiajalised kohustised 1 850 0  

Kokku kohustised 1 850 0  

Netovara    

Aruandeaasta tulem 530 0  

Kokku netovara 530 0  

Kokku kohustised ja netovara 2 380 0  
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MTÜ Eesti Talendikeskus 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 27.06.2016 -

31.12.2016

Tulud  

Annetused ja toetused 625

Tulu ettevõtlusest 370

Kokku tulud 995

Kulud  

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -150

Mitmesugused tegevuskulud -315

Kokku kulud -465

Põhitegevuse tulem 530

Aruandeaasta tulem 530
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 27.06.2016 -

31.12.2016

Rahavood põhitegevusest  

Põhitegevuse tulem 530

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 850

Kokku rahavood põhitegevusest 2 380

Kokku rahavood 2 380

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 380

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 380
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 530 530

31.12.2016 530 530
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Talendikeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Eesti

hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas. Rahavoogude

aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest

summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime

kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum. Ettevõte kasutab amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu inventar 4a

Finantskohustised

Kõik finantskohustused 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.

Annetused ja toetused

MTÜ on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist.  Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on piisav kindlus, et ettevõte

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine aset leiab. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes

perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Juhul kui sihtfinantseerimist saadakse

eelmistel perioodidel tekkinud kulude katteks või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse see tuluna

perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus

osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 27.06.2016 Lisa nr

Arvelduskontod 2 380 0 2

Kokku raha 2 380 0  

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tulu 31.12.2016 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Hasartmängumaksu Nõukogu

(HMN)
2 000 -150 1 850 3

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
2 000 -150 1 850  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
2 000 -150 1 850  

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 27.06.2016 -

31.12.2016

Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 150 4

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 475 4

Kokku annetused ja toetused 625  

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 27.06.2016 -

31.12.2016

27.06.2016 -

27.06.2016

Lisa nr

Tulu ettevõtlusest 370 0 5

Kokku tulu ettevõtlusest 370 0  
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Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 27.06.2016 -

31.12.2016

27.06.2016 -

27.06.2016

Lisa nr

Vastuvõtukulud 150 0 6

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
150 0  

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 27.06.2016 -

31.12.2016

27.06.2016 -

27.06.2016

Lisa nr

Mitmesugused bürookulud 119 0 7

Vastuvõtukulud 116 0 7

IT kulud 33 0 7

Transpordikulud 47 0 7

Kokku mitmesugused tegevuskulud 315 0  

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 27.06.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 27.06.2016

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 0 0 0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2017

MTÜ Eesti Talendikeskus (registrikood: 80403108) 27.06.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VIIRE SEPP Juhatuse liige 09.03.2017

SULEV KUUSE Juhatuse liige 09.03.2017

TIINA MIKK Juhatuse liige 13.03.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5189951

E-posti aadress talendikeskus@gmail.com


