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Tegevusaruanne
Eesti Ökokogukondade Ühendus (www.kogukonnad.ee) asutati 08.02.2008 eesmärgiga koondada
seni eraldi tegutsenud olemasolevaid või rajamisel olevaid kogukondi ja sarnasel eesmärgil
tegutsevaid mittetulundusühinguid ja samas suunas mõtlevaid üksikisikuid.
Katusorganisatsioon koondab kohalikku ja rahvusvahelist kompetentsi säästva mõtte- ja elulaadi
rakendamiseks praktilisse ellu Eesti ühiskonnas.
Ühing esindab Eesti ökokogukondasid Euroopa Ökokogukondade Võrgustikus GEN-Europe ning
edendab koostööd Ida-Euroopa ja Läänemere piirkonna sarnaste ühenduste ja/või üksikute
kogukondade vahel.
Ühendus kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 30. mail 2008. aastal. EMTAK kood
9499 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus.
2013. aasta olulisemad tegevused:
-

Ökokogukondade talvise kokkutuleku korraldamine 25.-27. jaanuaril 2013 Rosmal, Põlvamaal.
Ökokogukondade 7. suvise kokkutuleku korraldamine 23.-25. augustil Lilleorus Harjumaal.

-

Ühenduse liikmete osalemine üle-euroopalise ökokülade liikumise GEN-Europe kokkutulekul
Šveitsis ning Läänemere ökokülade ühenduse Baltic Ecovillage Network asutamisel Rootsis ja
edasisel kohtumisel Leedus.

-

Ühenduse raames tegutseva Gaia Haridusprogrammi töörühma regulaarsed koosolekud ja
arutelud ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel metsalasteaedade projekti elluviimine.

-

Ühenduse liikmete esinemised ökokogukonna kontseptsiooniga haakuvatel teemadel.

-

Eduka projekti „MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine“
koostamine ja esitamine KÜSK vabaühenduste arenguhüppe toetamise taotlusvooru.

Ühenduse tegevust korraldab 4 liikmeline juhatus vabatahtlikkuse alusel. Ühendusse kuulus 2013.
aasta lõpu seisuga 68 liiget, nende hulgas 65 eraisikut ja 3 organisatsiooni.
Ühingu põhitegevuse tulud 2013 a. moodustasid 2024,84 eurot (s.h.toetus 550,13 eurot),
põhitegevuse kulud 2024,92 eurot. Tulude ja kulude täpsem struktuur on kajastatud tulude ja kulude
aruandes.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

Raha

5 340

782

2

Kokku käibevara

5 340

782

5 340

782

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

4 558

0

Kokku lühiajalised kohustused

4 558

0

4 558

0

782

2 176

0

-1 394

782

782

5 340

782

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

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

2013

2012

Lisa nr

1 475

743

3

550

0

4

0

130

5

2 025

873

-562

0

6

Mitmesugused tegevuskulud

-1 463

-2 267

7

Kokku kulud

-2 025

-2 267

Põhitegevuse tulem

0

-1 394

Aruandeaasta tulem

0

-1 394

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

2013

2012

1 475

743

550

0

0

130

-1 986

-2 256

0

2

-39

-11

0

-1 392

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

4 558

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

4 558

0

4 558

-1 392

782

2 174

Raha ja raha ekvivalentide muutus

4 558

-1 392

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

5 340

782

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2

2

6

mittetulundusühing Eesti Ökokogukondade Ühendus

2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

2 176

2 176

-1 394

-1 394

31.12.2012

782

782

31.12.2013

782

782

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus 2013.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
2013.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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

639

Finantskohustused
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 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Sularaha kassas

269

146

Swedbank EUR arve

513

636

Swedbank DKK arve

4 558

0

Kokku raha

5 340

782
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Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

186

98

0

0

0

0

1 289

645

1 475

743

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Muud tasud
Sihtotstarbelised tasud
Ürituste korraldamise kulude hüvitamiseks
laekunud summad
Osalustasu
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

550

Kokku annetused ja toetused

550

Real "Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" on kajastatud Läänemere ühenduse kokkusaamise transpordikulude kompenseerimiseks
laekunud summa.

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

2013

2012

Muud põhitegevuse tulud

130

Kokku muud tulud

130

Real "Muud põhitegevuse tulud" on kajastatud loengutasud summas 130 eurot.
2013 aastal muud tulud puudusid.

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013
Transpordikulud

562

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

562

2012. aastal sihtotstarbeliselt finantseeritud projektid puudusid.
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

223

132

4

9

Raamatupidamisteenus

240

240

Ürituste korraldamise kulud

713

1 509

20

220

Täiendkoolitus

135

107

Ruumide rent

128

50

1 463

2 267

Veebimajutusteenus
Pangateenustasud

Liikmemaks

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on 0.
2013. aastal pole tasusid makstud.

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2013

31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv

65

59

Juriidilisest isikust liikmete arv

3

3

Seotud isikutele on osutatud teenuseid ja soetatud ürituste kulumaterjale turuhinnas.
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