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MTÜ Eesti Talendikeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Talendikeskus (edaspidi Talendikeskus) loodi 15.juunil 2016 eesmärgiga aidata kaasa andekatele lastele paremate

arenguvõimaluste loomisele kõikjal üle Eesti. Talendikeskuse 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. 

Talendikeskus toimib võrgustikupõhiselt, ühendades valkonnaga tegelevaid uurijaid ja praktikuid ning andekuse temaatikast sügavamalt

huvitunud eraisikuid ja asutusi/organisatsioone. Seisuga 31.12.2018 oli võrgustikuga liitunud 18 eraisikut ja 3 juriidlist isikut.

Talendikeskusel on 3-liikmeline juhatus (Tiina Mikk, Sulev Kuuse, Viire Sepp), kes on ühtlasi MTÜ asutajaliikmed. 

2018 viis ühing Hasartmärgumaksu nõukogu toetusel läbi projekti "Märka ja toeta lapse andeid II", mis oli sisuline järg 2016/17 toimunud

samanimelisele projektile. 

Projekti eesmärgiks oli tõsta lapsevanemate ja pedagoogide, lasteaiakasvatajate, treenerite, ringijuhtide jt lastega tegelevate täiskasvanute

teadlikkust laste annete avaldumisest ja nende arengu toetamisest. Põhirõhk oli suunatud koolieelses eas ja esimese kooliastme laste

spetsiifikale. 

Projekti raames toimus kolm  andekuse teemapäeva  erinevates piirkondades eesmärgiga  kujundada  ühine, mõttevahetuses jagatud arusaam

andekusest kui fenomenist, mis omakorda aitaks  pere ja haridusasutus(t)e koostöös  leida parimaid viise andeka lapse arengu süsteemseks 

toetamiseks. 

Lisaks toimus 15.-16.juunil projekti suveseminar TTÜ Särghaua õppekeskuses, kus toimus aktiivne arutelu võimekate õpilaste arenguga

seonduvate küsimuste üle  kaasava hariduskorralduse tingimustes. Osalejate arvates on jätkuvalt suureks probleemiks õpetajate vähene

ettevalmistus ja valmisolek tööks andekate õppijatega, kapseldumine konservatiivsetesse õppekava mudelitesse, vähene koostöö erinevate

haridusasutuste vahel, õppematerjalide vähesus (eeskätt koolieelse ja I kooliastme vanuserühmale) jms.  

Projekti üritused toimusid järgmiselt: 

• 26.apr. 2018 talendipäev Pärnumaal (toimus Pärnumaa Rajaleidja keskuses) 

• 6. juuni 2018 talendipäev Põlvamaal (toimus Vaste-Kuuste lasteaias) 

• 15.-16.juuni 2018, suveseminar (Särghaua, TTÜ õppekeskus)

• 26. sept. 2018, projekti lõpuseminar Tallinnas (Põhja-Eesti Rajaleidja keskus) 

Kokku osales projekti üritustel ja kohtumistel 91 inimest. Projekti ürituste toimumise kohta jagati infot MTÜ Eesti Talendikeskus FB lehel

(@eestitalendid), meilinglistis ut.andekas.laps ning MTÜ võrgustikuga liitunud eraisikutele ja organisatsioonide kontaktisikutele. Kutsed saadeti

ka kohalike Rajaleidja keskuste ning toimumiskohtade ja ümberkaudsete KOVide haridusametite infokanalite kaudu. Kõigis teadaannetes märgiti

projekti toetajana Hasartmängumaksu Nõukogu.

Aasta jooksul viidi läbi mitmeid koolitusi (tellijateks Tartu Ülikool, Merivälja kool, Kuressaare Gümnaasium), andekuse teemapäevi (Valga

Rajaleidja keskus, Järvamaa Rajaleidja keskuse korraldatud teemapäev Paides). Kokku osales koolitustel ja teemapäevadel ligi 500 osalejat.

Viljandi Taibukate Teaduskooliga on 2017.a. sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll, mille raames on  Talendikeskuse võrgustiku liikmed viinud

Taibukate Teaduskoolis  läbi loenguid.

Talendikeskuse suveseminaril kuulutati välja ja anti üle Talendikeskuse kõrgem tunnustus Talenditäht. Esimeseks Talenditähe kavaleriks on

Viljandi Taibukate Teaduskooli rajaja ja tegevjuht Lilian Tambek – pikaajalise pühendunud tegevuse eest andekate noorte arengu toetamisel.

Talendikeskuse tänutunnustuse pälvisid ka asutajaliige, algusaastatel aktiivselt abiks olnud Karin Kütt ning võrgustiku liige Eve Sooneste, kes

avaldas oma algatusel Talendikeskuse kohta artikli Vikipeedias (https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Talendikeskus). 

Talendikeskuse juhatuse liige Viire Sepp ning võrgustiku liikmed Maiu Plumer ja Halliki Põlda osalesid  Euroopa andekusuurijaid ja praktikuid

ühendava organisatsiooni European Council for High Ability 16.konverentsil, mis toimus 8.-11.aug. 2018 Dublinis. Viire Sepp, kes on Eesti

rahvuslik raportöör ECHA juures, osales konverentsi raames toimunud peaassambleel ja raportööride briifingul, kus esitas ka ettekande

andekate hariduse arengutest Eestis.

Talendikeskusel on FB leht @eestitalendid, kus jagatakse aktuaalset teavet nii Talendikeskuse enda kui ka andekate laste ja noortega

seonduvate muude ürituste, konkursside-võistluste, sponsorprogrammide jne kohta, aga samuti teemakohaseid viiteid teadus- ja massimeedia

väljaannetes ning teiste riikide sarnaste keskuste poolt avaldatud materjalidele. FBl on 390 jälgijat,  suurema kõlapinnaga postitused on jõudnud

enam kui 1000 lugejani.

Talendikeskuse koduleht www.talendikeskus.ee on ehitamisel, avalik on esialgne versioon, mida pole sisulise infoga täiendatud seoses

võrgumajutuse haldaja vahetusega ning kavaga tellida 2019.a. kodulehele uus kujundus.

2018 on esitatud ja 2019.aastal jätkatakse projektide kirjutamist Talendikeskuse majandusliku kindluse saavutamiseks ning organisatsioonilise

tegevuse laiendamiseks. Eesmärgiks on leida rahalisi vahendeid kahe noore Eesti esindaja lähetamiseks Youth Platform of the European Talent

Support Network kogunemisele ECHA2020 konverentsi raames Portugalis. Samuti on plaanis jätkata talendipäevade korraldamist lasteaedades

üle Eesti, laiendades talendipäeva tegevusi ka lastele. Projektile planeeritakse leida toetust kandideerimisega Heateo SA konkursil liitumiseks

rahastusplatvormiga „Ma armastan aidata“. Samuti on kavas aktiivsemalt laiendada Talendikeskuse võrgustikuga liitunud

asutuste/organisatsioonide nimistut, milleks kavandatakse algatada üle-Eestiline liikumine„Talente toetav asutus/organisatsioon“.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 558 1 453 2

Kokku käibevarad 1 558 1 453  

Kokku varad 1 558 1 453  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 0 765  

Kokku lühiajalised kohustised 0 765  

Kokku kohustised 0 765  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 688 530  

Aruandeaasta tulem 870 158  

Kokku netovara 1 558 688  

Kokku kohustised ja netovara 1 558 1 453  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 1 968 2 630 5

Tulu ettevõtlusest 4 223 2 470  

Kokku tulud 6 191 5 100  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 968 -2 450 6

Mitmesugused tegevuskulud -3 353 -1 251 7

Tööjõukulud 0 -1 241 8

Kokku kulud -5 321 -4 942  

Põhitegevuse tulem 870 158  

Aruandeaasta tulem 870 158  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 870 158  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -765 765  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -1 850  

Kokku rahavood põhitegevusest 105 -927  

Kokku rahavood 105 -927  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 453 2 380 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 105 -927  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 558 1 453 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 530 530

Aruandeaasta tulem 158 158

31.12.2017 688 688

Aruandeaasta tulem 870 870

31.12.2018 1 558 1 558



8

MTÜ Eesti Talendikeskus 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Talendikeskus 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud

rahandusministri määrusega.

MTÜ Eesti Talendikeskus tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud tulude ja kulude aruande skeemi

nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid

kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

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)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskontod 1 558 1 453

Kokku raha 1 558 1 453

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 270

Sotsiaalmaks 0 455

Kohustuslik kogumispension 0 12

Töötuskindlustusmaksed 0 28

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 765

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 1 850 0 -1 850 0

Haridus- ja Teadusministeerium 0 600 -600 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 850 600 -2 450 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
1 850 600 -2 450 0

 

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 0 2 000 -32 -1 968 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 2 000 -32 -1 968 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 2 000 -32 -1 968 0
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 968 2 450 4

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 0 180  

Kokku annetused ja toetused 1 968 2 630  

sh eraldis riigieelarvest 0 600  

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud 0 10

Üür ja rent 528 0

Mitmesugused bürookulud 0 55

Tööjõukulud 709 1 384

Vastuvõtukulud 731 1 001

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
1 968 2 450

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent 0 26

Mitmesugused bürookulud 130 138

Lähetuskulud 371 167

Koolituskulud 30 0

Vastuvõtukulud 0 239

IT kulud 1 121 0

Transpordikulud 1 675 681

Muud 26 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 353 1 251
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Palgakulu 530 1 962  

Sotsiaalmaksud 179 663  

Kokku tööjõukulud 709 2 625  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
709 1 384 6

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.


