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Tegevusaruanne

 

MTÜ Eesti Leader Liit (edaspidi MTÜ) on asutatud 19. märts 2012 a. MTÜ jaoks on see esimene aruandeaasta ja seega on esimese

majandusaasta perioodiks 19. märts - 31. detsember.  Edaspidi 01. jaanuar – 31. detsember

MTÜ juhtimisorganiteks on juhatus ja üldkoosolek. Juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse volituste kestus on kuni kolm aastat.

Oma esimese tegevusaasta jooksul oleme osalenud õigusloome protsessis maaelu teemadel nii riigikogu kui ka erinevate ministeeriumite

tasandil, oleme teinud tihedat koostööd erinevate organisatsioonidega järgmise rahastuse perioodi  dokumentide väljatöötamisel

Juhatus on korraldanud liikmete koostööd ja läbi viinud erinevaid koosolekuid liikmetele. Tähtsal kohal on olnud uute liikmete kaasamine meie

töösse.

Organisatsioon on toimiv ja tõhus olnud just koostöö tagamisel erinevate ministeeriumite tasandil.  

Liidu liikmeks on 31.12.2012 seisuga 11 tegevusgruppi..
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 05.04.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 8 521 0

Nõuded ja ettemaksed 1 000 0

Kokku käibevara 9 521 0

Kokku varad 9 521 0

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 490 0

Kokku lühiajalised kohustused 490 0

Kokku kohustused 490 0

Netovara   

Aruandeaasta tulem 9 031 0

Kokku netovara 9 031 0

Kokku kohustused ja netovara 9 521 0
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 05.04.2012 -

31.12.2012

05.04.2012 -

05.04.2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 10 000 0

Kokku tulud 10 000 0

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -970 0

Kokku kulud -970 0

Põhitegevuse tulem 9 030 0

Finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 9 031 0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 05.04.2012 -

31.12.2012

05.04.2012 -

05.04.2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 9 030 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 000 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 490 0

Kokku rahavood põhitegevusest 8 520 0

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0

 

Kokku rahavood 8 521 0

 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 521 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 521 0
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 9 031 9 031

31.12.2012 9 031 9 031
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja

hindamisalused.

MTÜ Eesti Leader Liit raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele   ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid . Raamatupidamise aastaaruanne on

koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  eurodes ühe euro täpsusega. 

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskonto jääki pangas ja sularaha jääki kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe

aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. 

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi.

Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse. Arved on

ebatõenäoliselt laekuvad juhul kui:

a) deebitorile on pankrot või likvideerimine välja kuulutatud;

b)  võlgniku vastu on kohtule esitatud hagiavaldus või võla sissenõudmiseks on pöördutud majanduspolitseisse;

c)  võlgnikule on saadetud meeldetuletuskirju millele ei vastata.

Kui võlg on lootusetu, kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole “Lootusetud nõuded”. Võlg loetakse lootusetuks,

kui võlgnikku otsitakse ja ei leita, või kui võlgnikul ei piisa likvideerimis- või pankrotimenetluse  ning muu kohtumenetluse käigus vahendeid

kõigi nõuete rahuldamiseks. Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja veel väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine

läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg  on ebatõenäoliselt laekuvate  nõuete kontol olnud  pikemat aega, ning

ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri.

Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Tulud

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulud liikmemaksudest

Arvestatakse  liikmemaksudest saadavat  tulu. Liikmemaksu tulu kasutatakse ja käsutatakse MTÜ eesmärkide saavutamiseks

vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning  põhikirjale.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012

Arvelduskontod 8 521

Kokku raha 8 521

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 1 000    
Kokku nõuded ja ettemaksed 1 000    

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 05.04.2012 -

31.12.2012

Uurimis- ja arengukulud 490

Seminari juhtimise teenus 480

Kokku mitmesugused tegevuskulud 970

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

MTÜ-l ei olnud 2012 aastal ühtegi palgalist töötajat. Kõik tööd tehti ära vabatahtlikuse korras.

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 05.04.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 11 0

MTÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 2012 aastal ei ole toimunud tehinguid seotud

osapooltega.
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