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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2016

Mittetulundusühing EURIKA on vabatahtlikepooltloodudorganisatsioon, mille liikmetel on
mitmeidkogemusiEuroopaprojektidesosalemisesningeeskättelukestvaõppegaseotudprojektides
mille sihtgruppideks on ebasoodsatestingimustesinimesed: töötudnoored, 50+
vanusegrupiesindajad, naised, madalaharidustasemegainimesed,
ningelukutsetajapuudegainimesed.

MittetulundusühingEURIKA 2016aastal on
pakkunudhuvitatuilekoondumistühistegevuseksavalikeshuvides.Vabatahtlikudkorraldavadseminarejatöötu
2016. aastalMittetulundusühingEURIKAviidinagu partner Erasmus+ KA2 projekt"Flora creates working places”(rahastajaon EL
jaPoolaagentuur).Projektiinforportal on https://www.facebook.com/Flora-creates-working-places-159418627847972/
MTÜs on praeguüle50vabatahtliku, kesosalevaderiprogrammides.MTÜ juhibjuhatus, miskoosnebkahestinimesest.2016.
majandusaastaljuhatuseliikmeteleväljamakseideiolnud.Mittetulundusühing EURIKAendategevustegasoovimekaasataaktiivsesseEestiellu.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

12 436

9 226

1 227

0

13 663

9 226

13 663

9 226

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

10 865

6 428

Kokku lühiajalised kohustised

10 865

6 428

10 865

6 428

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

2 798

2 798

Kokku netovara

2 798

2 798

13 663

9 226

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

0

83

Tulu ettevõtlusest

104

0

Kokku tulud

104

83

Mitmesugused tegevuskulud

-104

-83

Kokku kulud

-104

-83

Põhitegevuse tulem

0

0

Aruandeaasta tulem

0

0

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-1 227

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

4 437

917

Kokku rahavood põhitegevusest

3 210

917

Kokku rahavood

3 210

917

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

9 226

8 309

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 210

917

12 436

9 226

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

2 798

2 798

0

0

31.12.2015

2 798

2 798

31.12.2016

2 798

2 798

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eurika MTÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ja Eesti
Vabariigi seadustega.
Eesti People to People MTÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate
vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale
osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus
eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil alustades puhaskasumist.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse
otsemeetodil.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana kajastatakse bilansis varad, mille maksumus on üle 640 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalne
põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara soetamisega seotud otsestest kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse
lineaarsel meetodil. Kasulik eluiga ja amortisatsioonimeetod määratakse ühingu juhatuse poolt.
Varade sihtfinantseerimise korral on mittetulundusühing lähtunud toetuse saaja sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist.
Netomeetodi puhul on sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetud bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kuludesse 5 aasta jooksul.
Annetused ja toetused
Annetused ja toetused kajastatakse sihtotstarbeliste- ja mittesihtotstarbelistena. Mittesihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mille
kasutamine ei ole piiratud kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega.
Sihtotstarbelised on tasud, annetused ja toetused, mida kasutatakse teatud vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.
Kulud
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Kuludena kajastatakse aruandeperioodi väljaminekuid, milledega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad
ühenduse netovara.
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kus kajastatakse nendega seotud tulusid.
Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel tulude ja kulude aruandes, välja arvatud mitte põhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud
ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

kassa

9 225

9 225

pank

3 211

1

12 436

9 226

31.12.2016

31.12.2015

2

2

Kokku raha

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016
Mittetulundusühing EURIKA (registrikood: 80323088) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

RUTA PELS

Juhatuse liige

29.06.2017

LEONID SMULSKIY

Juhatuse liige

29.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53427579

E-posti aadress

ruta.pels@mail.ru

