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Tegevusaruanne
MTÜ Eesti Naiste Koostöökett on 2003. aasta 04. augustil asutatud naiste koostööorganisatsioon, mille
eesmärkideks on toetada naiste osalemist ühiskondlikus elus ja poliitikas, parandada sisepoliitilist kliimat
ühiskonnas, saavutada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamine Eesti seadusandluses, poliitikas
ja igapäevaelus.
Liikmeskond
Koostööketti kuuluvad juriidiliselt registreeritud üleriigilise liikmeskonnaga poliitilised ja mittepoliitilised
naisorganisatsioonid ja naisteühenduste koostööorganisatsioonid.
Juhtimine
Koostööketti kuuluvad organisatsioonid esindavad ennast iseseisvalt.
Iga liikmesorganisatsioon nimetab oma volitatud esindaja. Valitakse kolmeliikmeline juhatus, kelle hulgast
valitakse esindaja organisatsioon.
Tegevused
Eesti Naiste Koostööketi väljakujunenud teenuseks oma liikmetele on erinevate koolituste pakkumine, mida
korraldatakse ise või võimaldatakse oma liikmetel osaleda teiste MTÜ-de ja EMSL-i poolt korraldatavatel
erinevatel koolitustel, seminaridel, pakutakse mitmeid arenguvõimalusi erinevate projektide kaudu.
Koostööketi liikmeskond on kasvanud. 2012. aastal jätkas vaatlejana Koostööketi juhatuse laiendatud
koosolekutel ja korraldatud üritustel MTÜ Rahvusvaheline Naiste Mentorkoda. Koostööketiga liitus MTÜ
Ukraina Naiste Liit Eestis.
Koostööketi liikmed osalesid erinevatel kodanikuhariduse koolitustel.
2012. aastal lõpetati projekt „Tegusamad kodanikud – paremad otsused!“ SA Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali
poolt rahastatav kodanikukoolituse projekt viidi ellu Haabersti linnaosas ja sihtgrupiks kujunes muukeelne
elanikond.
02.01.2012 alustati MISA projektikonkursil „Koos on parem“ toetatud projekti „Osaleme koos!“ Projekti
eesmärgiks on algatada aktiivne dialoog naiste: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike, sh määratlemata
kodakondusega Eesti elanike ja Eesti kodanike vahel nende esindajate kohtumiste, ühistegevuse, intensiivsete
arutelude vormis mitmekultuurilisusest ja integratsioonist.
Teenäitaja 2012 aunimetus omistati Tiina Kangro'le.
Jätkasime uute projektitaotluste kirjutamist, et tagada projektipõhiselt kavandatud koostööplaanide elluviimine.
Maret Priske
Eesti Naiste Koostöökett
juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

4 632

3 730

141

141

0

19

4 773

3 890

4 773

3 890

5 198

150

870

810

6 068

960

6 068

960

2 930

117

Aruandeaasta tulem

-4 225

2 813

Kokku netovara

-1 295

2 930

4 773

3 890

Lisa nr

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2012

2011

Lisa nr

402

311

4

21 669

15 047

5

1 204

0

23 275

15 358

-27 576

-5 866

6

0

-6 679

7

-27 576

-12 545

-4 301

2 813

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Tööjõukulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud

76

0

Aruandeaasta tulem

-4 225

2 813
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

-4 301

2 813

0

687

5 203

0

902

3 500

Saadud laenud

0

150

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

150

902

3 650

3 730

80

902

3 650

4 632

3 730

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2010

117

117

Aruandeaasta tulem

2 813

2 813

31.12.2011

2 930

2 930

Aruandeaasta tulem

-4 225

-4 225

31.12.2012

-1 295

-1 295

7

Eesti Naiste Koostöökett

2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i
standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 2.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info
esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on
muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha
Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.Raha ekvivalentideks peetakse lühiajalisi kõrge likviidsusega
investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk
(nt lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides, mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas
olevatesse instrumentidesse).
Nõuded ja ettemaksed
Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi
vastu hinnatakse eraldi, arvestades teada¬olevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani
ning allahindlus kajastatakse bilansi kirjel “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”.
Nõuete puhul, mis ei ole isikupäraselt olulised ja mille kohta pole teavet nende väärtuse langemisest, kasutatakse ligikaudse hindamise
meetodit. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud rohkem kui 365 päeva, hinnatakse alla 50% ulatuses ning rohkem kui 730
päeva maksetähtaja ületanud nõuded hinnatakse alla 100% ulatuses.
Allahindluse summa kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruande kirjel või kirjel “Turustuskulu” (skeemi 2 korral).
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja
kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja
Kõiki muid nõudeid (laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid,
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades
sisemise intressimäära meetodit. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustused
Kõiki muid nõudeid (laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid,
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades
sisemise intressimäära meetodit. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Maksustamine
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.
Dividendide tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodil, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja
kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.
Tulevase dividendi tulumaksu eraldist ei moodustata enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulud
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Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:
• olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale
• müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle
• tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
• tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
• tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Vara kasutada andmisest saadav tulu intresside, litsentsitasude ja dividendidena kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu
suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuse osutamise lepingutelt
Tulu pikema perioodi jooksul osutatavatest teenustest kajastatakse, lähtudes osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval ja eeldusel, et
teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulud ja kulud) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samal perioodil teenuse osutamisega kaasnevate kuludega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

128

Ostjatelt laekumata arved

128

Ettemaksed

13

Tulevaste perioodide kulud

13

Kokku nõuded ja ettemaksed

141

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

122

Võlad töövõtjatele

289

Maksuvõlad
Saadud ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

459
5 198

Muud saadud
ettemaksed

5 198

Kokku võlad ja
ettemaksed

6 068
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2012

2011

402

311

402

311

2012

2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

21 669

15 047

Kokku annetused ja toetused

21 669

15 047

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2012

2011

Transpordikulud

939

15

Üür ja rent

471

451

4 053

5 385

0

15

16 615

0

5 498

0

27 576

5 866

2012

2011

12 908

4 969

3 526

1 710

Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud
Tööjõukulud
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

181

0

16 615

6 679

3

1
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2012

31.12.2011
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MTÜ Eesti Naiste Koostöökett ei ole aruandeaastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi
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