MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019
aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

nimi: JCI Toompea
registrikood: 80064184

tänava nimi, maja ja korteri number: Kolde pst 78-31
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10321

JCI Toompea

2019. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

4

Bilanss

4

Tulemiaruanne

5

Rahavoogude aruanne

6

Netovara muutuste aruanne

7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

8

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

9

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

10

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

10

Lisa 5 Seotud osapooled

10

Aruande allkirjad

11

2

JCI Toompea

2019. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
Ettevõtlike Noorte Koda MTÜ JCI Toompea on 1991. aastal asutatud mittetulundusühing ja noorteorganisatsiooni JCI Estonia täieõiguslik liige.
JCI Estonia omakorda on rahvusvahelise noorteorganisatsiooni Junior Chamber International (JCI) liikmesorganisatsioon. Liikmeskonda
kuuluvad noored vanuses 18 kuni 40 aastat.

JCI on isikute vabatahtlik, tulu mittetaotlev ühendus, mille eesmärgiks on liikmete sotsiaalse vastutustunde arendamine ja juhivõimete
kujundamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ettevõtluse eetika kujundamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivsete protsesside
toetamine ja rahvusvahelise suhtlemise arendamine.

2019 aasta olulisemaks sündmuseks oli JCI Maailmakongressi toimumine Eestis. Novembri kuus aset leidnud ja nädala aega väldanud
Kongressi külastas üle maailma rohkem kui 4000 delegaati. JCI Toompea koda panustas Kongressi korraldamisse täiel määral.

Lisaks korraldasime märtsis 2019 JCI Kevadkonverentsi Väärtusta Tulevikku. Kahepäevasel konverentsil osales üle saja inimese nii JCI-st kui
väljastpoolt.

Jätkasime koolitusprojekti koostöös Tallinna Inglise Kolledžiga – korraldasime gümnaasiumi noortele koolitusprogrammi “Ettevõtluse alused”
kahel perioodil: jaanuar-veebruar 2019 ja september-november 2019.

JCI Toompea väiksemad projektid ja ettevõtmised olid 2019. aastal seotud liikmete koolitamise, vaba aja veetmise ja rahvusvaheliste suhete
arendamisega. Osaleti paljudel noortekodade rahvusvahelistel ja Eestis korraldatud konverentsidel ja koolitustel.

2019. aasta lõpus oli JCI Toompeal 21 liiget. Kojas ei olnud palgalisi ametikohti ja juhatusele tasu ei makstud.
2020. aastal jätkab JCI Toompea tegevust oma liikmete koolitamise, vaba aja sisustamise ja rahvusvahelise suhtluse valdkonnas.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

5 707

3 724

Finantsinvesteeringud

16 859

16 000

Nõuded ja ettemaksed

14 554

1 705

Kokku käibevarad

37 120

21 429

37 120

21 429

Võlad ja ettemaksed

14 330

3 615

Kokku lühiajalised kohustised

14 330

3 615

14 330

3 615

17 814

17 378

4 976

436

22 790

17 814

37 120

21 429

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

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

2019

2018

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

2 386

1 928

4

Annetused ja toetused

10 201

0

Muud tulud

18 295

5 628

Kokku tulud

30 882

7 556

-23 770

-6 963

-3 347

-784

-27 117

-7 747

3 765

-191

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

-637

39

2

Intressitulud

1 848

588

2

Aruandeaasta tulem

4 976

436
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

3 765

-191

-12 849

-855

10 715

1 673

1 631

627

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel

-5 496

-16 000

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist

4 000

2 207

0

4 500

1 848

588

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Antud laenude tagasimaksed
Laekunud intressid

352

-8 705

Kokku rahavood

Kokku rahavood investeerimistegevusest

1 983

-8 078

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3 724

11 802

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 983

-8 078

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 707

3 724
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019

17 378

17 378

436

436

17 814

17 814

4 976

4 976

22 790

22 790
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
JCI Toompea MTÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse
standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
välja antud juhendid, mille hulka kuulub ka RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused”.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja
aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäeva järgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakontodel olevaid arvelduskontode jääke.
Finantsinvesteeringud
Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse
võlainstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses. Igal bilansipäeval hinnatakse õiglases väärtuses kajastatavad
finantsinvesteeringud ümber nende hetke õiglasele väärtusele. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse kasumi
või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni
kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Aruandeperioodil
laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja sama kulukirje
vastukandena. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),
mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Finantskohustised
Kõik finantskohustised (sh tarnijatele tasumata arved, viitvõlad ja muud lühiajalised kohustised) 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.
Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused on kajastatud tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel
arvese perioodi, mille eest need on tasutud). Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi (s.h. mitterahalisi annetusi ja toetusi) on kajastatud
tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Annetused ja toetused, mis on
küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei
loeta sihtotstarbeliseks annetuseks, ning selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Tulud
Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ning muud tasud ühingu liikmetelt ning liikmekandidaatidelt on kajastatud tuluna perioodis, mille
eest need on tasutud. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.
Kulud
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Jagatavad annetused ja toetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise
kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastatud makstud summasid oma kuluna ega
saadud summasid oma tuluna, vaid neid on kajastatud vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel
ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse mittetulundusühingu asutajad ja liikmeid ning tegevjuhtkonna liikmeid.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Fondiosakud
31.12.2017

2 168

2 168

Soetamine

16 000

16 000

Müük müügihinnas
või lunastamine

-2 207

-2 207

39

39

31.12.2018

16 000

16 000

Kajastatud õiglases
väärtuses

16 000

16 000

5 496

5 496

-4 000

-4 000

-637

-637

31.12.2019

16 859

16 859

Kajastatud õiglases
väärtuses

16 859

16 859

Kasum (kahjum)
müügist ja
ümberhindlusest

Soetamine
Müük müügihinnas
või lunastamine
Kasum (kahjum)
müügist ja
ümberhindlusest

9

JCI Toompea

2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Muud võlad
Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

630

630

13 700

13 700

13 700

13 700

14 330

14 330

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

87

87

937

937

937

937

2 591

2 591

Tulevaste perioodide tulud

2 591

2 591

Kokku võlad ja ettemaksed

3 615

3 615

Muud võlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2019

2018

2 386

1 928

2 386

1 928

31.12.2019

31.12.2018

21

16

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.10.2020
JCI Toompea (registrikood: 80064184) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TRIIN PAJUMAA

Juhatuse liige

31.10.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise
tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning
huviklubid

94995

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

president@jcitoompea.ee

