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Tegevusaruanne
2019. aastal osalesime aktiivselt rahvusvahelises koostöös, kirjutasime mitmeid edukaid rahataotlusi ning viisime seejärel läbi tegevused, nagu
rahvusvaheline EDE kursus Mõisamaal, Ökohäkk jt.
EÖÜ koosseisu kuuluv Gaia Akadeemia jätkas TEA kursusega, millest võttis osa 10 inimest (lisaks mainitud rahvusvaheline EDE samuti 10
osavõtjaga). Sügisel moodustus Gaia Akadeemia uus tuumiktiim, kuhu kuuluvad Toomas Trapido, Anna Šeherina, Riinu Lepa, Ivi Kuul ja Helena
Pruul.
2019. aasta jaanuaris käis juhatuse liige Helena Pruul esindamas EÖÜd Sloveenias Euroopa Ökokogukondade võrgustiku kohtumisel.
Veebruaris esitas osa Gaia Akadeemia TEA kursuslastest mitteformaalse noortegrupina rahataotluse kohaliku solidaarsuskorpuse projekti
elluviimiseks. Positiivne rahastuse otsus saabus aprillikuus ning projekti raames viidi ellu 2019. aasta augustis ELU5 festival. EÖÜ, eelkõige
Gaia Akadeemia TEA kursuse 4. lend, oli festivali korraldamisel partneriks.
EÖÜ on partneriks Nordplus projektis, mille positiivne rahastusotsus tuli 2019. aastal ning esialgse plaani järgi pidi ellu viidama 2020. a. kõikides
partnerriikides, kuid seoses kriisiolukorraga lükati tegevuste elluviimine aastasse 2021.
Seoses 2018. a. lõpus saadud positiivse vastusega KIKi esitatud Gaia Akadeemia arendamise projektile, toimusid 2019. aasta jooksul ka
arendusseminarid ning septembris 2019 korraldas EÖÜ esmakordselt rahvusvahelise EDE kursuse 10 osavõtjaga Mõisamaal ning sellele
järgnenud Ökohäkk ürituse.
2019.a. augustis Aktiivsete Kodanike Fondi esitatud projekt „Ühistarkusega juhtimise arenguprogramm” sai rahastuse ning põhilised tegevused
toimuvad aastatel 2020-2021. projektijuhiks on Riinu Lepa.
10.-19. juuli 2019 osalesid juhatuse liikmed Ade Vaade, Helena Pruul ja Simo Santeri Virtanen Euroopa Ökokülade Võrgustiku (GEN)
peaassambleel Itaalias, et esindada EÖÜd ja olles delegaat uue GENi juhatuse valimisel. Euroopa Ökokülade Võrgustik on ülemaailmse
võrgustiku osa, mis aitab toetada ökokülade loomist ja roheliikumisi juurtasandil üle Euroopa ning suuremas mastaabis üle maailma. EÖÜ
eestvedamisel toimus seoses GEN konverentsiga ka tuur läbi erinevate euroopa ökokülade, millest võttis osa ka teisigi huvilisi

EÖÜ juhatuse liikme Simo Santeri Virtaneni osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös
EÖÜ juhatuse liige Simo Santeri Virtanen osales eelmisel aastal mitmes välislähetuses ja kontaktide loomises teiste riikide võrgustikega. Läbi
tegevuste valiti ta Balti Ökokülade Võrgustiku (BEN) juhatuse liikmeks ning juhatuse liikme asetäitjaks valiti Helena Pruul. Käies Ecolise üldkogul
Horvaatias 9.-11. aprill 2019. olles EÖÜ delegaat, et aidata valida uut juhatust Ecolisele. Ecolise on roheliikumiste katuseorganisatsioon, mille
eesmärk on luua läbi Euroopa Liidu kesksüsteemide ruum roheliikumistele.
25.-30. september 2019 Balti Ökokülade Võrgustiku seminar Taanis, mille eesmärk oli kaasata nooremaid inimesi (vanuses 20-35) tegelema
projektidega Läänemere regioonis.
23.-27. oktoober 2019 osales ta Saksamaal Rohelisel Fööniksil, mis on ökokülade võrgustike asutajate kogu. Olles eelkõige neutraalne jälgija, et
tuua teadmist Eesti suunal. Vaadates, kuidas suured projektid on õnnestunud või ebaõnnestunud ja mida on kosta maailma erinevate ökokülade
esindajatel oma kohaliku olukorra kohta. Kõik maailmajaod olid esindatud.
Lisaks korraldas ta Soome-Eesti kogukondade ühenduste kohtumise Soomes Turu linnas, kus jagati kogemusi ühenduste tööst, projektidest ja
arenguetappidest ja räägiti võimalikest koostööplaanidest.

EÖÜ IT-platvorm
- veebi-, emaili- ning domeeni teenuste koondamine ühe teenusepakkuja (Zone) juurde. Varemalt oli kõik teenused eri pakkujate juures. Nüüd
on ühendusel lihtsam hallata teenuseid ning jagada ise ligipääse teenustele.
- sisse on seotud WordPress veebiplatvorm, mis jooksutab Elu5 festivali veebi, ning kuhu plaan üle kolida ka ühenduse veeb. See annab
võimaluse ühenduse erinevaid veebilehti hallata ühe keskkonna kaudu.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Raha

12 950

3 446

Nõuded ja ettemaksed

12 217

7 288

Kokku käibevarad

25 167

10 734

25 167

10 734

Võlad ja ettemaksed

7 982

1 626

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

9 746

0

17 728

1 626

17 728

1 626

9 108

10 554

-1 669

-1 446

7 439

9 108

25 167

10 734

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

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

2019

2018

912

698

23 343

22 480

6 962

0

Muud tulud

15 150

14 744

Kokku tulud

46 367

37 922

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-23 283

-18 947

Mitmesugused tegevuskulud

-21 360

-15 357

-2 609

-3 357

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest

Kulud

Tööjõukulud
Muud kulud

-784

-1 707

-48 036

-39 368

Põhitegevuse tulem

-1 669

-1 446

Aruandeaasta tulem

-1 669

-1 446

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

912

698

Laekunud annetused ja toetused

21 761

22 480

Muud põhitegevuse tulude laekumised

22 112

14 744

-33 331

-35 595

-1 950

-2 509

0

-1 378

9 504

-1 560

Kokku rahavood

9 504

-1 560

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3 446

5 006

9 504

-1 560

12 950

3 446

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

10 554

10 554

Aruandeaasta tulem

-1 446

-1 446

9 108

9 108

-1 669

-1 669

7 439

7 439

31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus 2019.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
2019.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)

31.12.2019

12 kuu jooksul

KIK kuludele vastav nõue

12 217

12 217

Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 217

12 217

31.12.2018

12 kuu jooksul

PRIA kuludele vastav nõue

7 288

7 288

Kokku nõuded ja
ettemaksed

7 288

7 288
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Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2019

2018

912

396

0

302

912

698

2019

2018

0

1 784

60

21

0

20 675

22 218

0

RT19-43

356

0

E19-22.01-01-04-03

709

0

23 343

22 480

2019

2018

Rahaline annetus

60

21

Kokku annetused ja toetused

60

21

2019

2018

GAIA koolitused

15 150

14 744

Kokku muud tulud

15 150

14 744

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised tasud
Osalustasu
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Leader (Lilleoru)
KIK 3-2_/8655-6/2018

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)

2019

2018

580

134

3 751

0

500

0

Tööjõukulud

3 769

0

Pangakulud

0

5

Konverentsikulud

0

16 618

2 038

2 190

115

0

Korralduskulud

3 725

0

Ettekanded, loengud

8 805

0

23 283

18 947

2019

2018

0

2 298

100

89

26

26

16 299

10 410

856

0

3 122

1 441

0

264

957

0

0

829

21 360

15 357

2019

2018

1 950

2 509

659

848

2 609

3 357

Transpordikulud
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Reklaamikulud
Litsentsitasu

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Koolituskulud
Veebimajutusteenus
Pangateenustasud
Ürituste korraldamise kulud
Tunustuskulud
Ruumide rent
Litsentsitasu
Transport
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2019

31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv

48

69

Juriidilisest isikust liikmete arv

3

4

Seotud isikutele on osutatud teenuseid ja soetatud ürituste kulumaterjale turuhinnas.
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