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Tegevusaruanne
MTÜ Equilibre asutati 22.11.2007.aastal. Ühingu eesmärgiks on inimese ja looduse harmoonilise suhte väärtustamine, hoidmine ja
edasiarendamine, selleks tingimuste loomine ning inimeste teadmiste süvendamine eesmärgipäraste tegevuste kaudu. Ühendus kanti
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 11.12.2007.aastal. Tegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on
huvialakoolitus 85529.
Seisuga 31.12.2011 oli Equilibre MTÜ-l liikmeid 4. MTÜ tööd korraldab juhatus, mis koosneb kahest liikmest: Sven Aluste ja Hele Aluste.
Juhatuse liikmed töötasu ja muid hüvitisi aruandeaasta jooksul saanud ei ole, tööd tehakse vabatahtlikkuse alusel.
Aasta jooksul viidi läbi järgmisi tegevusi:
Osaleti Eesti poolse partnerina Grundtvig Regio haridus-koostöö projekti "Ecokit" koostamisel koos Šotiga.
Osaleti SRIKi partnerina projektis "Terres a Terres" teemal traditsiooniline saviehitus Euroopas. Toetaja Archimedes SA.
Osaleti koostööprojektis SRIKiga "Saviehituse teooria ja praktika" Paide täiskasvanute gümnaasiumile.
Toetaja KÜSK.
Osaleti Euroopa põhuehitajate kokkutulekul ning koolitusel Tšehhis.
Koostööprojekti "Innovative use of natural building materials" läbiviimine osalejatele 9 riigist. Toetaja Archimedes.
Korraldati loodusehituse alaseid õpitube Müüsleri külas, Vabadussõja teemapargi kämpingumaja ehitusel. Toetaja EAS KOP.
Osaleti partnerina JAP rahvusvahelises projektis "Ecoland" Eesti poolse koolitajana.
Osaleti laste mänguväljaku ekspositsiooniga üritusel "Ökomäss 2011"
Kooraldati hobuste psühholoogia alane koolitus ratsutamisterapeutidele. Toetaja HM Nõukogu.
Osaleti JAP aastalõpu seminaril.
Saadi PRIA toetus teraapiamaneež-koolituskeskuse projekteerimiseks.
Viidi läbi loengusari "Loomateraapia" Tallinna Ülikoolis ning aine praktikum Equilibre Hobukoolis Järvamaal.
Koostöös Järva Haiglaga viidi läbi ratsutamisteraapia individuaaltunde ning praktilisi koolitusi hobuste abil.
2012. aastal arendatakse edasi koolituskeskust, rahastustaotlus on kirjutatud PRIAle viilhalli rajamiseks Hobupargi kinnistule.
Jätkatakse naturaalseid ehitusmaterjale ja ka hobuteraapia psühhosotsiaalset suunda tutvustavate seminaride ja koolituste korraldamist nii
Eestis kui rahvusvahelistes projektides Euroopas.
MTÜ Equilibre maksis 2011 aastal välja töötasusid summas 1462 eurot koos sotsiaalmaksuga. Juhatuse liikmed tasu ei saanud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Raha

9 881

39

Nõuded ja ettemaksed

1 025

1 058

10 906

1 097

10 906

1 097

Võlad ja ettemaksed

1 661

2 385

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

4 348

0

Kokku lühiajalised kohustused

6 009

2 385

6 009

2 385

42

42

-1 330

1 558

Aruandeaasta tulem

6 185

-2 888

Kokku netovara

4 897

-1 288

10 906

1 097

Lisa nr

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

3

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Lisa nr

0

43

5 810

4 138

4

13 192

0

5

90

21

19 092

4 202

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-9 544

-6 354

Mitmesugused tegevuskulud

-1 893

-730

Tööjõukulud

-1 462

0

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Muud kulud

-7

0

-12 906

-7 084

Põhitegevuse tulem

6 186

-2 882

Finantstulud ja -kulud

-1

-5

Aruandeaasta tulem

6 185

-2 887

Kokku kulud

6
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

6 186

-2 882

841

-779

-2 188

2 260

4 839

-1 401

-808

0

1

1

-807

1

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

5 810

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

5 810

0

9 842

-1 400

39

1 439

Raha ja raha ekvivalentide muutus

9 842

-1 400

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 881

39

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

Rahavood investeerimistegevusest
Antud laenud
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood

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

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2009

Akumuleeritud tulem

42

Aruandeaasta tulem
31.12.2010

42

Aruandeaasta tulem
31.12.2011

42

1 558

1 600

-2 888

-2 888

-1 330

-1 288

6 185

6 185

4 855

4 897
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Equilibre 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Vara ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel
majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.
Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena.
Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“
toodud tulemiaruande skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Raha
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused,
mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa
Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude osas kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures
hinnatakse laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem, kui üks aasta ja mille maksumus ületab 1278,23 eurot. Materiaalne põhivara
võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist
võimaldavatest väljaminekutest. Vara, mille maksumus ei ületa 1278,23 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel
kuludesse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumit arvestatakse lineaarselt
lähtudes vara kasulikust tööeast. Inventari amortiseeritakse 40% aastas.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi toetusi ja sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused,
mille kompenseerimiseks toetused ja tasud on mõeldud. Varade sihtfinantseerimise korral kasutatakse brutomeetodit – sihtotstarbeliste
toetuste arvel soetatud vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses ning varade soetamise toetuseks saadud summa kajastatakse bilansis
kohustusena. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ning kohustus tulusse vara kasuliku eluea jooksul.Saadud, kuid bilansipäevaks
veel tuludes kajastamata sihtotstarbelised toetused näidatakse bilansis kohustusena real „Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest
toetustest“. Kohustus on liigitatud pika- ja lühiajaliseks.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on:
- MTÜ Equilibre sidusettevõtted
- MTÜ Equilibre olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
8

mittetulundusühing EQUILIBRE

2011. a. majandusaasta aruanne

- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.
Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Tulud
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui selle laekumine on kindel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

0

855

0

855

808

0

808

0

217

204

1 025

1 059

31.12.2011

31.12.2010

0

981

Võlad töövõtjatele

303

0

Maksuvõlad

369

0

Muud võlad

989

1 404

989

1 404

1 661

2 385

2011

2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

5 810

4 138

Kokku annetused ja toetused

5 810

4 138

2011

2010

Koolitused ja nõustamine

13 192

0

Kokku tulu ettevõtlusest

13 192

0

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Muud nõuded
Laenunõuded
Ettemaksed
Kokku nõuded ja ettemaksed

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

Võlad tarnijatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
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Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

2011

2010

1 088

0

374

0

1 462

0

1

0

31.12.2011

31.12.2010

3

3

Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded
Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

31.12.2010

Kohustused

Nõuded

Kohustused

0

0

0

808

0

0

1 404
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Aruande digitaalallkirjad
mittetulundusühing EQUILIBRE (registrikood: 80259367) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SVEN ALUSTE

Juhatuse liige

09.10.2012

HELE ALUSTE

Juhatuse liige

09.10.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu huvikoolitus

85529

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56203777

E-posti aadress

sven@equilibre.ee

Veebilehe aadress

www.equilibre.ee

