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TEGEVUSARUANNE.
Mittetulundusühing Eesti Leader Liit on asutatud 19. märts 2012 a. Majandusaasta
algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
Eesti Leader Liit on loodud maaelu edendamiseks läbi Eesti Leader tegevusgruppide.
Eesti Leader Liidu eesmärk:
-

Kaitsta liikmete huve riiklikes, ühiskondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides
Osaleda aktiivselt uue EL programmperioodi arengukavade väljatöötamisel
Edendada ja arendada Leader tegevuspiirkondi, kaasates erinevaid
koostööpartnereid- ja võrgustikke
Liikmete koostöö korraldamine
Liikmeskonna suurendamine

Alates 2014. aasta veebruarist on Eesti Leader Liidus ametis tegevjuht, kes tegutseb
Eesti Leader tegevusgruppide ja Eesti Leader Liidu huvides. Eesti Leader Liidu
juhatuse esimees oli Tiiu Rüütle, Põlvamaa Partnerluskogust.
Eesti Leader Liidu juhtimisorganiteks on üldkoosolek ja juhatus. 2014. aasta maikuus
toimunud üldkoosolekul valiti Eesti Leader Liidule uus juhatus. Uus juhatus valiti
seitsmeliikmeline, et tagada organisatsiooni laiapõhjalisem juhtimine. Juhatuse
volituste kestus on kuni kolm aastat.
Eesti Leader Liidul on juriidilise isiku õigused, oma sümboolika ja pangakonto. Eesti
Leader Liit juhindub oma tegevuses EV põhiseadusest, EL seadusandlusest,
Mittetulundusühingute seadusest, muudest seadustest ja normatiivaktidest ning
põhikirjast.
2014. aastal jätkasid Eesti Leader Liidu esindajad osalemist MAK 2014-2020
juhtkomisjonis ja MAKi seirekomisjonis, ELARDi (Euroopa LEADER Ühendus
Maaelu Arenguks) juhatuses ja Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 elluviimist
koordineerivas töörühmas.
Eesti Leader Liit on osalenud õigusloome protsessis maaelu teemadel nii riigikogu kui
ka erinevate ministeeriumite tasandil, oleme teinud tihedat koostööd erinevate
organisatsioonidega järgmise rahastusperioodi dokumentide väljatöötamisel.
Eesti Leader Liit viis läbi uuringu kaudsete kulude rakendamise võimalikest
tulemustest Leader tegevusgruppide seas, mille tulemused esitati ettepanekuga
suurendada kaudsete kulude määra Põllumajandusministeeriumile. Eesti Leader Liidu
initsiatiivil algatas Põllumajandusministeerium Leader tegevusgruppidele kaudsete
kulude rakendamise osas uuringu tellimise.
Lisaks esitati Põllumajandusministeeriumile ettepanekuid Leader uue
programmperioodi Leader toetusrahade eelarve kujunemise põhimõtete, Leader
ettevalmistava määruse, Leader tegevusgruppide tulemuslikkuse hindamise,
abikõlblikkuse, ettemakse, maaelu ja põllumajanduse arendamiseks ja ELÜPS
(Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus) osas.
_______________________
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Toimusid mitmed kohtumised Põllumajandusministeeriumi esindajatega mitmetel
erinevatel teemadel. Sealhulgas toimusid kohtumised ministeeriumi esindajatega uue
perioodi eelarve kujunemise läbirääkimiste, avalike suhete ja Eesti Toidu arengukava
teemal.
Samuti toimusid mitmed koostöökohtumised Eesti Leader Liidu ja PRIA
(Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) vahel, kus arutati võimalikke
koostöö kohti.
Eesti Leader Liit on korraldanud liikmete koostööd, viinud läbi erinevaid koosolekuid
ja koolitusi liikmetele. 2014. aastal korraldati oma liikmetele kaks koolitust,
meeskonnatöö koolitus ja riigihangete seaduse koolitus. Koolitusele osalema oli
kutsutud ka mitteliikmetest Leader tegevusgruppe.
Leader meeteme ja Leader tegevusgrupide tegevuse tutvustamiseks korraldas Eesti
Leader Liit märtsikuus Valdade Linnade Päeva raames, minimessi: „Kohalik toit laste
lauale“. Osalus messil oli aktiivne ja külastajate huvi suur.
Eesti Leader Liidu poolt viidi läbi mitmeid uuringuid tegevusgruppide seas, näiteks
koostas Eesti Leader Liit ülevaate Leader tegevusgruppide poolt tehtud
koostööprojektidest. Aastatel 2009 - 2014 on Eesti kohalikud tegevusgrupid ise teinud
kokku üle 200 LEADER arendusprojekti. Koostatud kokkuvõtte põhjal ilmus ka
artikkel: „Leader tegevusgrupp kui arendaja“.
Leader tegevusgruppide igapäevatöö lihtsustamiseks ja parendamiseks viidi läbi
Leader tegevusgruppide seas Eesti Leader Liidu poolt veel lisaks mitmeid küsitlusi,
nagu näiteks: liikmemaksude suurus tegevusgruppide liikmetele, programmperioodi
eelarve lõpetamine, probleemkohad PRIA ja Leader tegevusgruppide vahelises töös ja
koostati ülevaade Leader tegevusgruppide strateegia rakendamises osalenud
vabatahtlike päästeühingute tegevustest.
Eesti Leader Liit osales mitmel vabatahtlike päästeühingute seminaridel, et tutvustada
Leader programmi ja põhimõtteid ning selgitas võimalikest võimalustest vabatahtlikel
päästeühingutel maaelu arendamises osalemisest.
Toimusid ka mitmed kohtumised Eesti Leader Liidu ja Siseministeeriumiga,
eesmärgil tõhustada koostööd maapiirkondade arendamisel.
Lisaks avaldati veel mitmeid teavituse eesmärgilisi artikleid, näiteks „Leader
programm ja selle hetkeseis Viljandimaal“ ja „Leader õppereisidest läbi andragoogika
tudengi silmade“.
Tähtsal kohal on olnud uute liikmete kaasamine meie töösse. 2014. aastal toimusid
mitmed koostöökohtumised liikmeskonna suurendamise eesmärgil. 2014 aastal liitus
Eesti Leader Liiduga üks uus liige, Hiidlaste Koostöökogu.
Alates 2013 aastast töötab Eesti Leader Liidu kodulehekülg www.leaderliit.eu, kus
vahendatakse LEADER tegevusgruppe puudutavat informatsiooni.
Organisatsioon on toimiv ja tõhus olnud just koostöö tagamisel erinevate
ministeeriumite tasandil.
Liidu liikmeks on 31.12.2014 seisuga 13 kohalikku LEADER tegevusgruppi.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
(eurodes)

Lisa nr.
31.12.2014
Varad
Käibevara
Raha

2

Nõuded ja ettemaksed
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Netovara
Aruandeperioodi tulem
Eelmiste perioodide tulem

3

_______________________

10 691
10 691
1 873
8 818
10 691
736
736
9955
-11659
21614

31.12.2013

21 614
21 614
17 374
4 240
21 614
0
0
21 614
12 583
9 031
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr
Tegevustulud
Tulud liikmemaksudest
Muu tegevustulu
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja –kulud
Muud finantstulud ja – kulud
Aruandeperioodi tulem

4

5

_______________________

15 983
12 000
3 983
-27 643
-19 192
-8 451
-11 660
1
1
-11 659

12 960
12 000
960
-377
0
-377
12 584
-1
-1
12 583
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

Lisa nr

2014

2013

3

-11 660
-11 660
-4578

12 584
12 584
-3240

5

-16 238
736

-490

736

-490

Rahavood põhitegevusest kokku
Laekunud intressid ja muu finantstulu

-15 502
1

8 854
-1

Rahavood investeerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses

1
-15501
17374

-1
8 853
8 521

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

1873
-15501

17 374
8 853

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeeritud tegevustulem
Muutus nõuetes ostjate vastu
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku
Muutus võlgades hankijatele
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus

_______________________
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Netovara muutuste aruanne
Netovara 31.12.2014
2014 aasta tulem
Netovara 31.12.2013
2013 aasta tulem
Netovara 31.12.2012

9955
- 11 659
21 614
12 583
9 031

_______________________
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Lisa 1
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.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
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.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskonto jääki pangas ja
sularaha jääki kassas.
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.

_______________________
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Tulude arvestus
Tulu teenuste müügist kajastatakse tulus teenuse osutamise järel.

Tulud liikmemaksudest
Arvestatakse liikmemaksudest saadavat tulu. Liikmemaksu tulu kasutatakse ja
käsutatakse MTÜ eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning
põhikirjale.

Lisa 2 Raha ja pangakontod
Arvelduskontod pankades
Raha ja pangakontod kokku

31.12.2014

31.12.2013

1 873
1 873

17 374
17 374

31.12.2014

31.12.2013

8 818
8 818

4 240
4 240

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu-liikmemaksud
Nõuded ja ettemaksed kokku

Lisa 4 Muu tegevustulu
Koolitustel osalemise osalustasud
Kokku muu tegevustulu

2014

2013

3 983
3 983

960
960

2014

2013

4201
134
1 277
320
0
19
2 500
8 451

0
0
32
0
345
0
0
377

Lisa 5 Majandamiskulud
Seminari korraldus ja osalemine
Sidekulu
IT riist- ja tarkvara
Reklaammaterjal
Toitlustusteenus
Pangateenus
Sõidukulu
Majandamiskulud kokku

_______________________
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Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega
Seotud osapoolteks Liidul on juhatuse liikmetega ja nende pereliikmega seotud
ettevõtted.
2014 aastal tehti tehinguid järgimiset seotud osapooltega:
MTÜ Põhja-Harju koostöökogu
MTÜ Tsolgo Arendusühing
Võrtsjärve Ühendus MTÜ

Juhatuse liikmed ja nendega
seotud ettevõtted

Juhatuse liikmed ja nendega
seotud ettevõtted

31.12.2014
31.12.2013
nõuded
kohustused Nõuded
kohustused
1000
0
40
0

2014
ostud
müügid
Ostud
2 840
406

_______________________

2013
müügid
0
640
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JUHATUSE ALLKIRJAD 2014 a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Majandusaasta aruande allkirjastamisega kinnitavad juhatuse liikmed majandusaasta
aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et raamatupidamise aruanne
kajastab kooskõlas rakendatud hea raamatupidamistavaga õigesti ja õiglaselt
aruandekohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavooge.
Tiiu Rüütle /juhatuse esimees/ …...............................................”.....” ................2015 a.
Silva Anspal/ juhatuse liige/……………………………..…..”…..” …………2015 a
Ene Sarapuu /juhatuse liige/……………………………............”….”………….2015 a.
Anneli Ott /juhatuse liige/.........................................................”......”..................2015 a.
Karl Õmblus /juhatuse liige/ .....................................................”.....”..................2015 a.
Arno Kannike /juhatuse liige/...................................................”.....”...................2015 a.
Koit Kelder /juhatuse liige/ ………………………..…...……..”…..” …………2015 a.

_______________________
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MTÜ Eesti Leader Liit müügitulu vastavalt EMTAK -le

EMTAK kood
94992

Tegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad
ja toetavad ühendused ja fondid

Müügitulu kokku

_______________________

2014
15 983

2013
12 960

15 983

12 960
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