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Eesti Ökokogukondade Ühendus
Tegevusaruanne 2021

Üldtegevus
EÖÜ üldkoosolek toimus 21. juunil.
Ühingul on 50 liiget.

Gaia Akadeemia
2021. aastal TEA kursust koroonapiirangute tõttu ei toimunud, tegime ettevalmistusi 2022.a.
veebruaris algava kursuse jaoks.
Toimus jutuvestmise kursuse teine osa.

Ühistarkusega juhtimise arenguprogramm / 1.dets 2019 - 31.mai 2022
Projekti eesmärk oli osalusdemokraatia, kaasava juhtimise, kodanikuteadlikkuse ja
vabaühenduste võimekuse edendamine Eestis. Projekti käigus toodi Eestisse ühistarkusel
baseeruva juhtimismudelite nagu sotsiokraatia, holakraatia ja iseorganiseeruvate
organisatsioonide teadmised ja oskused. Korraldati sotsiokraatia ja holakraatia meetodite
koolitusi, tehti arendustööd uuenduslike juhtimismeetodite koolituse loomiseks Gaia
Akadeemia raames ning viidi läbi pilootkoolitused.
EU4Transition
Rahvusvahelise Erasmus Plus koostööprojekti raames käis EÖÜ poolt neli inimest
Hispaanias Arterra kogukonnas toimunud projekti sügiskoolis, misjärel tehti plaane 2022.a.
suvel Eestis toimuva suvekooli korraldamiseks.
Erasmus+ koolitus “Soundpath” / 22.09-30.09.2021
Erasmus+ projekt, mille raames koolitati noorsootöötajaid kasutama muusikat ja heli töös
noortega. Kollitusest võttis osa 27 osalejat Eestist, Leedust, Itaaliast, Hispaaniast,
Portugalist ja Bulgaariast. Tegemist oli EÖÜ jaoks esimese Erasmus+ programmi kuuluva
projekti läbiviimisega.
Erasmus+ koolitus “Green Capasity” - 21.09-01.10.2021, Tšehhis
Erasmus+ projekt, kus EÖÜ oli partneriks ning Eestit esindas kaks inimest. Koolituse
eesmärgiks oli tuua kokku noorsootöötajad, koolitajad, hariduse eestvedajad ja
organisatsioonide juhid, kes soovivad arendada enda võimekust luua inspireerivaid
õppekeskkondi ja jõustada noori inimesi tegutsema muutuste loojatena keskkonna ja
jätkusuutlikkuse arengus.

Erasmus + koolitus “Networking for Sustainability and a Green Youth”, 7.-11. aprill,
Rootsis
Erasmus+ projekt, kus EÖÜ oli partneriks ning Eestit esindas kaks inimest. Koolituse
eesmärgiks oli võrgustumine ja uue Erasmus+ programmi alt uute koostööprojektide
loomine.

Erasmus+ koolitus, “Make Youth Work Green” 10.-14 November 2021, Taanis.
Koolitus Euroopa ökokogukondade võrgustiku Balti regiooni projektide arendamiseks. Eestit
esindas üks inimene.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

24 064

4 585

0

2 948

24 064

7 533

24 064

7 533

968

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

17 510

1 550

Kokku lühiajalised kohustised

18 478

1 550

18 478

1 550

5 984

7 439

-398

-1 456

5 586

5 983

24 064

7 533

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

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

2021

2020

108

108

58 551

9 377

4 770

17 613

63 429

27 098

-58 632

-9 322

-4 826

-18 887

-369

-345

-63 827

-28 554

Põhitegevuse tulem

-398

-1 456

Aruandeaasta tulem

-398

-1 456

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

108

108

4 770

17 613

-43 950

-26 086

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

58 551

0

Kokku rahavood põhitegevusest

19 479

-8 365

19 479

-8 365

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 585

12 950

Raha ja raha ekvivalentide muutus

19 479

-8 365

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

24 064

4 585
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020
Aruandeaasta tulem
Muud muutused
netovaras
31.12.2021

7 439

7 439

-1 456

-1 456

5 983

5 983

-398

-398

1

1

5 586

5 586

8

mittetulundusühing Eesti Ökokogukondade Ühendus

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus 2021.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 aruanne on koostatud eurodes, täpsusaste täiseuro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
2021.aasta raamatupidamise aastaaruandes arvestuspõhimõtete ja esitlusviisi muudatusi ei ole.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse
bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.
Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivarana kajastatakse bilansis varad maksumusega üle 639 euro ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta. Varad,
mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusamaksumus on alla 639 euro, kantakse kulusse. Kuludesse kantud
väheväärtuslike varade kohta peetakse arvestust bilansiväiliselt.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otseselt
kuludest: teenustasud, mittetagastuvad maksud, jne. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Amortisatsiooni arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt tema kasulikust elueast.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivaraga gruppidele järgmised:
-ehitised ja rajatised 5-10%
- seadmed ja inventar 20-40%
Maad ei amortiseerita.
Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

639

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses,
mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumusese meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu
lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
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Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevustest lähtudes on tulude ja kulude aruandes
skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.
Tulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka
seda, kas laekumine on selles perioodis tegelikult kindel. Sihtotstarbelised annetused ja tasud kajastatakse tuluna sellel perioodil, kui nende
arvelt tehakse vastavad kulud.

Kulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevustest lähtudes on tulude ja kulude aruandes
skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.
Kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Seotud osapooled
Seotud isikud on töötajad, juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja
finantseerimistegevuse rahavoogudeks.
Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse otsemeetodit, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste
ja väljamaksete liigid.
Investeerimis-ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil.
Sihtfinantseerimine ja muud sihtlaekumised.
Sihtfinantseerimist ja-laekumisi kajastatakse brutomeetodil. Sihtfinantseerimist ja –laekumisi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad
aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine ja –laekumised on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib
piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
Mitterahalisel sihtfinantseerimisel ja-laekumisel võetakse saadud vara bilansis arvele tema õiglases väärtuses ning samas summas
kajastatakse bilansis kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest ja tulevaste perioodide tulu sihtlaekumistest. Saadud vara
amortiseeritakse kulusse ning sihtfinantseerimise ja –laekumise kohustus tulusse saadud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Varade sihtfinantseerimise ja –laekumiste korral võetakse sihtfinantseerimise ja –laekumiste abil soetatud vara bilansis arvele tema
soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise ja-laekumiste summa kajastatakse bilansis kohustusena kui
tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest ja –laekumistest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ning sihtfinantseerimise ja –laekumise
kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 842

2 842

2 842

2 842

106

106

2 948

2 948
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Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2021

2020

108

108

108

108

2021

2020

4

55

E19-22.01-01-04-03

24 631

9 322

HTM 2021-KA153-02

16 636

0

PRIA 19.2 LEADER

11 943

0

5 337

0

58 551

9 377

2021

2020

Rahaline annetus

4

55

Kokku annetused ja toetused

4

55

2021

2020

Erinevad kursused

4 770

17 613

Kokku muud tulud

4 770

17 613

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

ERASMUS +
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)
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Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

0

130

Lähetuskulud

6 781

374

Koolituskulud

37 047

0

Tööjõukulud

13 816

6 673

Pangakulud

26

10

0

1 300

Reklaamikulud

300

0

Sidekulude

162

0

Trükised

500

0

0

835

58 632

9 322

2021

2020

Veebimajutusteenus

10

100

Pangateenustasud

24

15

4 692

14 724

Tunustuskulud

0

228

Ruumide rent

0

3 612

Transport

0

208

100

0

4 826

18 887

31.12.2021

31.12.2020

50

52

Üür ja rent

Konverentsikulud

Ettekanded, loengud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Ürituste korraldamise kulud

Trükised
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Seotud isikutele on osutatud teenuseid ja soetatud ürituste kulumaterjale turuhinnas.
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