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Tegevusaruanne 
 
 
YFU Eesti on avalikes huvides tegutsev isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärk on õpilasvahetuse korraldamine 
Eesti ja teiste riikide vahel ning Eesti-siseselt vastavalt YFU (Youth For Understanding) poolt kehtestatud standarditele, 
sh: 

 korraldab õpilasvahetuse propageerimiseks üritusi; 
 jagab taotlejatele stipendiume; 

 teeb koostööd teiste organisatsioonidega, kes panustavad vabatahtliku tegevuse laiendamisse, noorte 
arendamisse jm ühiskondlikes huvides tehtavatesse tegevustesse. 

YFU on organisatsioon, mis koorus välja II maailmasõja koledustest, mis ajendasid Rahel Anderseni astuma reaalseid 
samme tolerantsema ning rahulikuma maailma heaks. Nii sai alguse tänaseks ülemaailmseks võrgustikuks kasvanud 
rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv organisatsioon Youth for Understanding. Tänapäeval osaleb 
vahetusprogrammides üle maailma igal aastal üle kolme tuhande 15-18 aastase noore. 2015. aastal on tegutsevaid 
YFUsid pea 60 riigis.  
 
Mittetulundusühing YFU Eesti loodi 1992. aastal. Esimesed õpilased said võimaluse minna välismaale vahetult pärast 
Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. 23 tegutsemisaasta jooksul on Eestist vahetusaastal käinud üle 1300 õpilase ning ligi 
400 välisõpilast on saanud võimaluse elada Eesti peredes ja õppida Eesti üldhariduskoolides. 
 
Eluks vajalikke oskusi õpib noor YFUs juba enne, kui ta lennukisse istub ja aastaks teise riiki sõidab. Otsus vahetusaastal 
osaleda ja sihtkohamaa valimine kujundab enesemääratluspädevust, mida läheb hiljem vaja kogu elu, et hankida teavet 
edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandada oma karjääri. Toetajate otsimine arendab noore 
ettevõtlikkuspädevust – suutlikkust oma ideid ja plaane ellu viia, julgust võtta vastutust ning näidata oma algatusvõimet, 
samuti eneseesitlus- ja veenmisoskust. 
 
Elu vahetusperes arendab lisaks kultuuri- ja väärtuspädevusele ka sotsiaalset ja kodanikupädevust ehk oskusi austada 
erinevate keskkondade reeglistikku ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste omapära; teha 
koostööd erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid 
suhtlemisel jne. Arenevad ka suhtlus- ja õpioskused, sest õppimine teises koolisüsteemis erineb sellest, millega Eestis 
harjunud ollakse ja esitab noorele uusi väljakutseid, mille lahendamisega tuleb tal iseseisvalt hakkama saada. 
 
Noore vahetusaasta kogemus jätkub vabatahtlikuna pärast kodumaale naasmist ja siis juba mitteformaalse õppe kaudu. 
YFU Eesti tegevused vastavad noorsootöö korralduse põhimõttele. Noorte aktiivne osalus ja panus erinevatesse YFU 
tegevustesse ja neis osalemisele, nende organiseerimisele, läbiviimisele ja mentorite tugi tagab noortele mitmekesised 
arenguvõimalused ning toetab nende ettevõtlikkust. Oluliseks valdkonnaks on ka koostöösuhete arendamine Eesti 
peredega, kes annavad olulise panuse programmi raames Eestisse tulnud noorte vahetusaasta õnnestumisele. Oluliseks 
peame ka heade koostöösuhete arendamist koolidega. YFU Eesti partnerite ring on laiaulatuslik. 
 
YFU Eesti on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. 
Organisatsiooni juhtimiseks on moodustatud kuni 7 liikmeline vabatahtlikest koosnev juhatus. 2014/2015 aastal oli 
juhatus 6-liikmeline. Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks kord aastas toimuval üldkoosolekul. Juhatuse tegevust 
nõustav ja tema tegevusele hinnangut andev organ on nõukogu, mille liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. 
2014/2015 majandusaastal kuulus nõukogusse 7 liiget. 
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Põhitegevuste korraldamiseks on moodustatud töögrupid, mis jagunevad Põhja- ja Lõuna-Eesti suuna vahel, neil 
gruppidel on ühine töökorraldus ja eesmärk. Suuremad töögrupid on moodustatud vahetusaastale minevate õpilaste 
programmiga tegelemiseks (VÕP), Eestisse tulevate õpilaste ning vastuvõtvate Eesti perede programmiga tegelemiseks 
(SÕP/VAP). Muud töögrupid moodustatakse vastavalt aastasele tegevuskavale. Kõikidel töögruppidel on 
kaaskoordinaator kontoritöötaja näol. 
YFU Eesti kontorit juhib tegevjuht ning palgalisi töökohti täis- ja osalise tööajaga on Tallinna ja Tartu kontorites kokku 9. 
 
YFU Eesti kasvab ja areneb koos oma vabatahtlike baasiga. Enamasti on vabatahtlikeks vahetusprogrammis 
osalenud õpilased, nende pereliikmed ja välisõpilasi vastuvõtvad või vastuvõtnud Eesti perekonnad. Vabatahtlikel on 
võimalus end rakendada ja arendada endale sobival viisil toetudes YFUs toimivale tugisüsteemile – karjääri planeerimine, 
mentorlus, arenguvestlused jne. Vabatahtlike pidev lisandumine ning püsivus on kinnituseks, et tegevused on 
vabatahtlikele sobivad, neid arendavad ning motiveerivad. YFU Eestil on liikmeid (füüsilisi isikuid) ehk registreeritud 
vabatahtlikke kokku 30.06.2015 seisuga 532, kellest tegevliikmeid on 187 ja toetajaliikmeid 345. 
Vastavalt põhikirjale on tegevliikmed vähemalt 18-aastased füüsilised isikud ning toetajaliikmed 7-26 aastased füüsilised 
isikud. 
Alates 2013. aastast kuulub YFU Eesti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku (SEV). YFU Eesti on sotsiaalne ettevõte, mis 
toetab noorte ettevõtlikkust ja loob eneseteostusvõimalusi tänapäeva multikultuurses maailmas. YFU programmidest on 
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välja kasvanud hulk aktiivseid ja teotahtelisi noori, kes panustavad YFU Eesti programmide läbiviimisesse ning Eesti 
ühiskonda vabatahtliku töö kaudu. 

Majandusaasta 2014/2015 

2014/2015. majandusaastal saatis YFU Eesti vahetusaastale 64 vahetusõpilast (VÕP) ja Eestisse tuli 31 vahetusõpilast 
(SÕP). 
Sihtotstarbelisi tasusid programmitasude ja annetuste/toetustena laekus kokku 688 393€, mis on võrreldes 2013/2014 
majandusaastaga 87 506€ võrra vähem. Programmitasude vähenemine on seotud õpilasnumbrite vähenemisega 
2014/2015 majandusaastal. 
 
Täiendavaid toetusi määrati YFU Eesti MTÜle Haridus- ja Teadusministeeriumilt Noorteühingu aastatoetuse kaudu, 
Hasartmängumaksu Nõukogult projektitoetuse kaudu, Tallinna Spordi- ja Noorsootööametilt Tallinna Noorteühingu 
toetuse kaudu ning Tartu linnalt Tartu Noorteühingu toetuse kaudu. Toetusi saadi 2014 aastal 59 561€. Perioodil mai 
2015 kuni märts 2016 viiakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti “Nutikas YFU”, millega luuakse 
nutilahendus vabatahtlike kompetentside, vabatahtlike töö võimaluste ja ootuste kaardistamiseks organisatsioonis. 
Projekti eelarve on kokku ca 12 000€, millest toetuse summa on ca  9 500 €. Toetuste lepinguline maht 2015. aastal on 
kokku summas 63 520€, sh Noorteühingute aastatoetus summas 33 017€, Hasartmängumaksu Nõukogult 27 868€, 
Tallinna Noorteühingute toetus summas 1 000€ ja Noorteühingute toetus Tartu linnalt summas 1 635€. Kokku suurenes 
täiendavate toetuste maht võrreldes 2014 aastaga 3 959€ võrra. 
 
Olulisi investeeringuid majandusaastal ei tehtud. 
 
Majandusaasta tulud kokku olid 690 149€ ning tulem 15 990€.  
 
2012. aastal muudeti üldkoosoleku otsusega YFU Eesti MTÜ majandusaasta perioodi varasema 1. oktoober – 30. 
september asemel 1. juuli – 30. juuni seoses õpilaste vahetusaastale minekute ja sealt tulekute perioodilisusega. Samuti 
muudeti YFU Eesti MTÜ tulude ja kulude periodiseerimise põhimõtteid raamatupidamise hea tava kohaselt. Kuna 
majandusaasta muutus ning YFU tulude kajastamise põhimõtteid muudeti, siis on alates 2011/2012. a. majandusaastast 
olnud organisatsiooni tulem negatiivne, mistõttu raamatupidamises on muutunud negatiivseks ka organisatsiooni 
netovara. Organisatsiooni netovara seisuga 30.06.2015 on -62 693 €. Võrreldes eelmise majandusaastaga on aga 
netovara miinust vähendatud 15 990 € võrra. Juhatuse hinnangul ei tekita negatiivne netovara ühingule 2016. aastal 
majandusraskusi. 
 
2013/2014. aasta majandusaasta lõpus juhatuse poolt kasutusele võetud abinõud netovara miinuse vähendamiseks on 
tänaseks realiseeritud, sh: 

1. kasutusele on võetud ja juurutatud majandustarkvara Directo. YFU Eesti MTÜl on kasutamiseks reaalajas 
uuendatav andmebaas, mis on turvaline ning kiirendab raamatupidamise andmete töötlemise aega, reaalajas 
nähtavad andmed võimaldavad teha operatiivsemalt finantsotsuseid. 
2.  on loodud stabiilsusfond majanduslikult keerukamate aegadega toimetuleku toetamiseks ning vastavalt 
konkreetsel majandusaastal vahetusaastal osalevate õpilaste arvule on sellesse 25.09.2015 juhatuse otsusega 
kantud 6 000€. 
3.      Juhatusele on prioriteetseks valdkonnaks täiendavate finantsressurside hankimine. 

Uuel hooajal jätkab juhatus samade meetmete intensiivse rakendamisega. 
 
2012. aastal võttis YFU Eesti MTÜ likviidsusraskuste lahendamiseks laenu ICDF-ilt tagasimakse tähtajaga 31.12.2016. 
YFU Eesti MTÜ juhatuse otsusega maksti kogu ICDFi laen ennetähtaegselt tagasi 2013. aastal. Hetkel on YFU Eestil 
kasutusel üks krediitkaart, muid laenukohustusi ei ole. 
2014/2015 oli organisatsioonis uute alguste ja muutuste aasta, lahkus pikaaegne ühingu juht ja alates 25. augustist 2014 
alustas uus tegevjuht. Samuti toimusid muudatused töötajaskonnas ja täpsustusid töötajate rollid ja vastutused. 
 
2014/2015. majandusaasta eesmärgiks seatud õpilasnumbrid kahjuks täies mahus ei realiseerunud: VÕP 85/64 (vahe -
21) ja SÕP 35/31 (vahe -4). Lisandumas on üks õpilane, kes saabub Eestisse jaanuaris 2016. Väljaminevate õpilaste 
suurt vähenemist võib seostada mitmete laiemate teguritega: näiteks sündimuse vähenemine sellel ajaperioodil kus 
tänased õpilased on, majanduslik ebastabiilsus maailmas, programmide hinnatõus. Väljakutseid pakkusid ka 
personalimuutused kontoris kriitilisel värbamisperioodil. 
 
SÕP numbri erinevus püstitatud eesmärgist oli väike ning see näitab partnerite jätkuvat usaldust meie kvaliteetsete 
programmide vastu. Keerulisem oli aeg sügisel, mil toimus mitmeid perevahetusi. Analüüsi tulemusena mõistsime, et 
perede koolitamine on kriitilise tähtsusega vahetusaasta õnnestumiseks, sest esimesed vahetused toimusidki just 
põhikoolitust mitte saanud perede hulgas.  
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Strateegilisi eesmärke on organisatsioon täitnud plaanipäraselt. Organisatsiooni avatumaks muutmise eesmärgil on 
2014/15 toimunud kohtumised mitmete uute partneritega. Oleme alustanud ühiskondliku väärtuse loomist kasutades ära 
õpilasvahetusega kaasnevaid kompetentse. Huvitav kool, Noored Kooli ja Tagasi kooli algatused on olnud meile toeks 
hariduslike ning õppekava eesmärke täitvate koolitundide väljatöötamisel ning meie vabatahtlikud on käinud koolides 
õpetajatele abiks tunde andmas nii kultuuri- kui ka ühiskonnaõpetuse ainetes.  
 
Organisatsiooni tegevusest tulenevate ekspertvaldkondade kaardistamist on alustatud “Nutikas YFU” infosüsteemi 
loomisega. See omakorda hõlbustab vabatahtlike tegevuse koordineerimist organisatsioonis.  
 
Rahvusvahelisel tasandil jõudis lõpule suur brändiuuendus, mis hõlbustab meie tegevuste, sõnumite, oskuste ja 
kogemuste kajastamist avalikkusele.  
 
Vabatahtlike rollid on möödunud hooajal saanud selgema sõnastuse ning vabatahtlike koordineerimise süsteem on 
liikunud uuele tasemele. Rollid on kirjeldatud kompetentside võtmes ning suurt tähelepanu pööratakse vabatahtliku 
enesearengu aspektidele. Samuti on möödunud hooajal tõstetud organisatsioonis juhtimissuutlikkust, mille käigus on 
tehtud struktuurianalüüs, kirjeldatud organisatsiooni väärtused, tõhustatud riskijuhtimist ning analüüsitud tegevusi ja 
protsesse. 
 
Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamisel on juhatuse poolt läbi viidud organisatsiooni enesehindamine ja esmane 
testhindamine fookusgrupi poolt, kus olid esindatud erinevate gruppide liikmed. Selle põhjal kavandatakse edasised 
tegevused organisatsiooni suutlikkuse parendamiseks ja planeeritakse põhjalikum edasihindamine organisatsioonis 
laiemalt 2 aasta pärast. 

Organisatsiooni tegevused 2014/2015 majandusaasta perioodil on olnud juhatuse hinnangul professionaalselt 
juhitud ja arengule suunatud. 

Majandusaasta 2015/2016 eesmärgid  
Käesoleval majandusaastal on organisatsiooni peamised eesmärgid: 

1. YFU Eesti õpilasvahetusprogramm toimib eesmärgipärases mahus (80/30);  
2. Ühiskondliku mõju suurendamiseks on planeeritud järgmised tegevused: 

       2.1. Strateegilise partnerluse arendamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Innovega; 
       2.2. Ühiskondliku mõju täiendavate indikaatorite väljatöötamine. 
  3. Vabatahtlike panuse väärtustamiseks on planeeritud järgmised tegevused: 
      3.1. Vabatahtlike rahulolu-uuringu läbiviimine ja analüüs; 
      3.2. “Nutika YFU” arendamine ja rakendamine. 
  4. Juhtimissuutlikkuse tõstmiseks on planeeritud järgmised tegevused: 
      4.1. YFU Eesti visiooni 2025 loomine Nõukogu eestvedamisel; 
      4.2. Juhatuse liikmete kompetentside arendamine. 
  5.   Kvaliteedisüsteemi edasiarendamine; 
      5.1. enesehindamisest tulenevad arendustegevused;   
      5.2. mõõtmissüsteemi loomine. 
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Mittetulundusühing YFU Eesti 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 30.06.2015 30.06.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 148 692 246 907 2

Nõuded ja ettemaksed 99 485 50 302 3

Varud 1 995 0 4

Kokku käibevara 250 172 297 209  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 77 0  

Materiaalne põhivara 54 290 62 484 6

Kokku põhivara 54 367 62 484  

Kokku varad 304 539 359 693  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 204 434 7

Võlad ja ettemaksed 47 638 32 072 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 319 390 405 870 9

Kokku lühiajalised kohustused 367 232 438 376  

Kokku kohustused 367 232 438 376  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -78 683 -74 089  

Aruandeaasta tulem 15 990 -4 594  

Kokku netovara -62 693 -78 683  

Kokku kohustused ja netovara 304 539 359 693  
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Mittetulundusühing YFU Eesti 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 512 916 576 525 10

Annetused ja toetused 175 477 199 374 11

Tulu ettevõtlusest 1 085 849  

Muud tulud 671 96  

Kokku tulud 690 149 776 844  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -388 971 -521 510 12

Jagatud annetused ja toetused -15 295 0  

Mitmesugused tegevuskulud -98 054 -99 638 13

Tööjõukulud -155 649 -134 031 14

Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 277 -10 302 6

Muud kulud -2 559 -14 627  

Kokku kulud -670 805 -780 108  

Põhitegevuse tulem 19 344 -3 264  

Muud finantstulud ja -kulud -3 354 -1 330  

Aruandeaasta tulem 15 990 -4 594  
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Mittetulundusühing YFU Eesti 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 19 344 -3 264  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 10 277 10 302 6

Muud korrigeerimised 0 372  

Kokku korrigeerimised 10 277 10 674  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -49 183 84 691  

Varude muutus -1 995 0 4

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 15 566 -83  

Laekunud intressid 491 660  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-86 480 -39 313  

Muud rahavood põhitegevusest -2 710 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -94 690 53 365  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -2 083 -4 460 6

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -77 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 160 -4 460  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 3 569 9 809  

Saadud laenude tagasimaksed -3 798 -71 621  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -229 -61 812  

Kokku rahavood -97 079 -12 907  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 246 907 261 804  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -97 079 -12 907  

Valuutakursside muutuste mõju -1 136 -1 990  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 148 692 246 907  
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Mittetulundusühing YFU Eesti 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

30.06.2013 -74 089 -74 089

Aruandeaasta tulem -4 594 -4 594

30.06.2014 -78 683 -78 683

Aruandeaasta tulem 15 990 15 990

30.06.2015 -62 693 -62 693
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Mittetulundusühing YFU Eesti 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti hea

raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid ja

rahvusvahelised finantsarvestuse standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud

tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused

(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa

keskpanga valuutakurssidega. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik nõuded (nõuded ostjate vastu ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet

eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid

selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele tingimustele. Asjaoludeks, mis

viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Selliste nõuete puhul, mis ei

ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust

kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kulu allahindlusest

kajastatakse tulemiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist

välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena ja/või

muudes tuludes.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale

varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha

arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

maksumusega alates 500 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 ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude 

tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus
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saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. 

 

Amortisatsiooni arvestatakse kasutades lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised 10-15

Masinad ja seadmed 3-5

Muu materiaalne põhivara 3-5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) 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

Saadud annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)

kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt saadud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja

kontrollib toetuste sihipärast kasutust. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse  bilansis  kohustusena. Vastavat  kohustust

 kajastatakse bilansis  lühi-  või  pikaajalisena  olenevalt  sellest,  millal  toimub  sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Tulud

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga

seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes tulude-kulude vastavuse printsiibist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku

tulu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad

majanduslikku tulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

30.06.2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega või

mõjutavad oluliselt järgmist aruandeperioodi.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 30.06.2015 30.06.2014

Sularaha kassas 1 219 91

Arvelduskontod 147 473 68 627

Tähtajalised hoiused 0 178 189

Kokku raha 148 692 246 907

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 836 836  

Ostjatelt laekumata

arved
836 836  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
734 734 5

Muud nõuded 2 2  

Intressinõuded 2 2  

Ettemaksed 95 880 95 880  

Tulevaste perioodide

kulud
95 753 95 753  

Muud makstud

ettemaksed
127 127  

Muud nõuded 2 033 2 033  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
99 485 99 485  

 

 30.06.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 8 745 8 745  

Ostjatelt laekumata

arved
8 745 8 745  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
78 78 5

Muud nõuded 3 842 3 842  

Viitlaekumised 3 842 3 842  

Ettemaksed 37 637 37 637  

Tulevaste perioodide

kulud
180 180  

Muud makstud

ettemaksed
37 457 37 457  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
50 302 50 302  
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Lisa 4 Varud
(eurodes)

 30.06.2015 30.06.2014

Müügiks ostetud kaubad 1 995 0

Kokku varud 1 995 0

Majandusaastal varusid alla ei hinnatud ega maha ei kantud.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 30.06.2015 30.06.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 124 0 0

Üksikisiku tulumaks 0 3 039 0 3 454

Erisoodustuse tulumaks 0 50 0 490

Sotsiaalmaks 0 6 301 0 6 928

Kohustuslik kogumispension 0 401 0 496

Töötuskindlustusmaksed 0 452 0 558

Maamaks 0 54 0 49

Intress 4 0 0 28

Ettemaksukonto jääk 730  78  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 734 10 421 78 12 003

Lisad 3 ja 8.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad ja

seadmed

30.06.2013  

Soetusmaksumus 112 484 0 13 546 13 546 0 126 030

Akumuleeritud kulum -48 649 0 -8 683 -8 683 0 -57 332

Jääkmaksumus 63 835 0 4 863 4 863 0 68 698

  

Ostud ja parendused 0 0 4 460 4 460 0 4 460

Muud ostud ja parendused  0 4 460 4 460 0 4 460

Amortisatsioonikulu -7 874 0 -2 428 -2 428 0 -10 302

Muud muutused 0 0 -372 -372 0 -372

  

30.06.2014  

Soetusmaksumus 112 484 0 14 016 14 016 0 126 500

Akumuleeritud kulum -56 523 0 -7 493 -7 493 0 -64 016

Jääkmaksumus 55 961 0 6 523 6 523 0 62 484

  

Ostud ja parendused 0 2 083 0 2 083 0 2 083

Muud ostud ja parendused  2 083 0 2 083 0 2 083

Amortisatsioonikulu -7 874 -1 761 -213 -1 974 -429 -10 277

Ümberklassifitseerimised 0 4 258 -6 097 -1 839 1 839 0

Muud ümberklassifitseerimised 0 4 258 -6 097 -1 839 1 839 0

  

30.06.2015  

Soetusmaksumus 112 484 12 665 1 064 13 729 2 370 128 583

Akumuleeritud kulum -64 397 -8 085 -851 -8 936 -960 -74 293

Jääkmaksumus 48 087 4 580 213 4 793 1 410 54 290
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Lisa 7 Laenukohustused
(eurodes)

 30.06.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Krediitkaardi võlg 204 204   % EUR 10.07.2015

Lühiajalised laenud

kokku
204 204      

Laenukohustused

kokku
204 204    

 

 30.06.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Krediitkaardi võlad 434 434   0% EUR 10.07.2014

Lühiajalised laenud

kokku
434 434      

Laenukohustused

kokku
434 434    

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 30.06.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 20 742 20 742  

Võlad töövõtjatele 12 632 12 632  

Maksuvõlad 10 421 10 421 5

Saadud ettemaksed 2 613 2 613  

Muud saadud ettemaksed 2 613 2 613  

Muud võlad 1 230 1 230  

Kokku võlad ja ettemaksed 47 638 47 638  

 

 30.06.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 218 1 218  

Võlad töövõtjatele 7 470 7 470  

Maksuvõlad 12 003 12 003 5

Muud võlad 3 123 3 123  

Muud viitvõlad 3 123 3 123  

Saadud ettemaksed 8 258 8 258  

Muud saadud ettemaksed 8 258 8 258  

Kokku võlad ja ettemaksed 32 072 32 072  
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Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 30.06.2013 Saadud Tagastatud Tulu 30.06.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Tegevustoetus 34 838 54 823 -694 -43 062 45 905

Vahetusõpilaste sponsorlus 3 500 6 241 0 -8 241 1 500

Muud vahetusõpilaste sihtotstarbelised

laekumised
406 845 548 499 0 -596 879 358 465

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
445 183 609 563 -694 -648 182 405 870

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
445 183 609 563 -694 -648 182 405 870

 

 30.06.2014 Saadud Tagastatud Tulu 30.06.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Tegevustoetused 45 905 65 970 0 -59 561 52 314

Vahetusõpilaste sponsorlus 1 500 11 774 0 0 13 274

Muud vahetusõpilaste sihtotstarbelised

laekumised
358 465 405 213 -10 167 -504 064 249 447

Stipendiumifond Uks Maailma 0 4 355 0 0 4 355

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
405 870 487 312 -10 167 -563 625 319 390

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
405 870 487 312 -10 167 -563 625 319 390

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Sihtotstarbelised tasud   

Sissetulevate õpilastega seotud tulud 104 153 81 945

Väljaminevate õpilaste osalustasud 401 188 485 060

Muud väljaminevate õpilastega seotud tulud 7 575 8 838

Muud tulud 0 682

Kokku liikmetelt saadud tasud 512 916 576 525
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Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 175 477 199 374

Kokku annetused ja toetused 175 477 199 374

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 59 561 43 062

sh eraisikute ja äriühingute toetused 115 916 156 313

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Rahaline annetus 175 477 199 374

Kokku annetused ja toetused 175 477 199 374

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Sissetulevate õpilastega seotud otsekulud -22 367 -22 885

Väljaminevate õpilastega seotud otsekulud

  sh osalustasud välispartneritele -221 981 -246 097

  sh kindlustus ja transport -122 069 -165 697

  sh programmide osalustasud -20 128 -52 146

  sh muud otsesed kulud -2 426 -34 685

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-388 971 -521 510

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Üür ja rent -1 741 -2 437

Mitmesugused bürookulud -17 012 -22 976

Riiklikud ja kohalikud maksud -666 0

Marketingi kulud -20 154 -25 566

Finants jms teenused -12 040 -9 113

Koolitus- ja lähetuskulud -15 289 -29 915

Muud -31 152 -9 631

Kokku mitmesugused tegevuskulud -98 054 -99 638
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Palgakulu -116 283 -100 053

Sotsiaalmaksud -39 366 -33 978

Kokku tööjõukulud -155 649 -134 031

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 9

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 30.06.2015 30.06.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 532 504

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.07.2014 -

30.06.2015

01.07.2013 -

30.06.2014

Arvestatud tasu 20 490 32 165

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasudena on kajastatud tegevjuhi töötasu. Mittetulundusühingu YFU Eesti juhatus koosneb kuuest

liikmest, kellele juhatuse liikme tasusid ei maksta.

Muid olulisi soodustusi aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil arvestatud ega makstud ei ole.


