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Tegevusaruanne
MTÜ Partnership for Active Learning tegeles 2013. aastal peamiselt koolituste ja ürituste läbiviimisega, mille sihtgrupiks olid noored ja
vabaühendused.
Noorte suunal jätkus koostöö SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Bürooga. Vabaühenduste suunal keskenduti sotsiaalse ettevõtluse
ärimudelite teemalisele nõustamisele ja koolitamisele. Alustati projektiga „Social Entrepreneurship - Acting Social in Local Economy“ Euroopa
Liidu haridusprogrammi Grundtvigi raames. Projekti raames toimus alustavate sotsiaalsete ettevõtjate kohtumine Rumeenias, Eestist osales 3
inimest.
Ühingul on 2 eraisikust liiget, kes on ühtlasi juhatuse liikmed. 2013. aastal maksti 1 juhatuse liikmele sisutegevuste elluviimise eest kahe kuu
jooksul töötasu.
2014. aastal jätkab MTÜ PAL koolituste ja projektide läbiviimist, mis panustavad innovatsiooni ja loovust soodustava keskkonna kujunemisse.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

16 859

6 383

0

999

16 859

7 382

16 859

7 382

0

150

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

9 229

0

Kokku lühiajalised kohustused

9 229

150

9 229

150

7 232

6 048

398

1 184

7 630

7 232

16 859

7 382

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Annetused ja toetused

1 571

0

Tulu ettevõtlusest

1 918

3 373

4

3

3 493

3 376

-1 571

0

Mitmesugused tegevuskulud

-642

-2 192

Tööjõukulud

-882

0

-3 095

-2 192

Põhitegevuse tulem

398

1 184

Aruandeaasta tulem

398

1 184

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

10 800

0

2 918

2 374

-2 364

-2 042

-882

0

4

3

10 476

335

10 476

335

6 383

6 048

Raha ja raha ekvivalentide muutus

10 476

335

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

16 859

6 383

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

6 048

6 048

Aruandeaasta tulem

1 184

1 184

31.12.2012

7 232

7 232

398

398

7 630

7 630

Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Partnership for Active Learning 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu
toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas
tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi tulemiaruandes.
Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse bilansis tähtajalisi hoiuseid( tähtajaga 3 kuud kuni 1 aasta), mis kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse
bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste
nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse
bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega
alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni
väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) 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.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga
seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast.
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640

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.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav
kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade
soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Raha kontol

16 859

0

Kokku raha

16 859

6 383

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2012

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
SA Archimedes toetus

0

10 800

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

0

0

-1 571

9 229

10 800

-1 571

9 229

10 800

-1 571

9 229
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Lisa 4 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2013

2012

Koolituste läbiviimine

1 918

3 373

Kokku tulu ettevõtlusest

1 918

3 373

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013
Mitmesugused bürookulud

40

Lähetuskulud

1 531

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

1 571

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

179

249

Lähetuskulud

0

225

Koolituskulud

20

190

Turunduskulu

69

141

374

1 174

0

213

642

2 192

2013

2012

Palgakulu

560

0

Sotsiaalmaksud

218

0

Pensionikulu

104

0

Kokku tööjõukulud

882

0

Mitmesugused bürookulud

Transport teenuste osutamiseks
Õppematerjalide soetamine
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2013

31.12.2012

2

2
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