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Tegevusaruanne
Ökokratt MTÜ juhtideeks on Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine (EMTAK 2008 - 94996 keskkonna ja looduskaitseühendused).

MTÜ Ökokratt on kantud EV valitsuse otsusega 2006. aastast tulumaksusoodustusega ettevõtete nimekirja.

Organisatsioon on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige.
Vabatahtlike sõber, mis tähendab vabatahtlike võrgustiku liige.
Ökokrati tegevusi on rahastatud läbi erinevate projektitaotluste. 2019. aastal esitati SA Keskkonnainvesteeringute
Keskusele,
Annetajad olid eraisikud ja vabatahtlikud äriettevõtted väiksemate summadega.
MTÜ Ökokratt on teostanud teenuseid 2020. aastal, mis on võimaldanud projektide omarahastamise osa täita ja
läbi viia tasuta sündmuseid avalikkusele.
Projektid on kõik hästi vastu võetud - nii osalejate kui ka partnerite poolt. Meediakajastus on olnud aktiivne.
Projektides osalejate arv on suurenenud ning tagasiside positiivne.
Teenuste tellimine organisatsioonilt on kasvanud ja teenuste hulk laienenud Puhta vee teemapargis. Samuti
näitab see teenuse tellijate usaldust ning teenuste kvaliteedi tõusu.
Oleme jätkanud Puhta vee teemapargi rajamisega.
Sõlmitud on partneritega koostöötegevuskava 2013-2020 ning sõlmitud ühiste kavatsuste protokollid
koostööpartneritega on olnud pädevad ning on aidanud saavutada enamat.
2019. aasta projektide suunad olid Puhta vee teemapargi õppeprogrammide edasiarendamine ja taristu
arendamine. Samuti koostööprojektid erinevate valdkondade partneritega, kohalike kogukondade, toetajate
arendamine, uute tegevusvaldkondade arendamiseks ja leidmiseks.
Samuti oleme kaasanud uusi partnereid õppeprogrammide juhendamisel ja külastajate vastuvõtmisel ning
teenuste pakkumisel. Uueks suunaks on kujunenud aiandusteraapia laiendatuna vajadusel muusikateraapiaga.
Oleme pöördunud koostööks aiandusteraapia teemal USA aiandusteraapia ühenduse poole.
Peame kinni projektide eelarvetest, mis on taganud stabiilse arengu ning võimaluse investeerida
tulevikuprojektide kaasrahastustesse

Priit Adler, juhatuse liige
Viive Abel, juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

2 720

711

Nõuded ja ettemaksed

29 575

13 815

Kokku käibevarad

32 295

14 526

32 295

14 526

Võlad ja ettemaksed

1 349

1 072

Kokku lühiajalised kohustised

1 349

1 072

1 349

1 072

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

13 454

1 061

Aruandeaasta tulem

17 492

12 393

Kokku netovara

30 946

13 454

32 295

14 526

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

7 062

19 399

34 866

52 923

0

91

41 928

72 413

-110

-5 057

-7 928

-4 480

-16 130

-50 349

-268

-134

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud

-24 436

-60 020

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

17 492

12 393

Aruandeaasta tulem

17 492

12 393
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

17 492

12 393

-15 760

-13 394

0

3 567

277

-4 783

2 009

-2 217

2 009

-2 217

711

2 928

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 009

-2 217

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 720

711

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

1 061

1 061

Aruandeaasta tulem

12 393

12 393

31.12.2018

13 454

13 454

Aruandeaasta tulem

17 492

17 492

31.12.2019

30 946

30 946
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Ökokratt 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse
standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja
antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla 3-kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatakse vajadusel tegevuskuludes.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3200 eurot ja mille kasulik eluiga on üle
ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Rendid
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.
MTÜ kui rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Saadavad
rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa makseteks ja finantstuluks. Finantstulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule MTÜ bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi
maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.
MTÜ kui rentnik
Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad
rendimaksed jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
Finantskohustised
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu
õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
MTÜ moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja
realiseerumisaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala ekspertide hinnangutele.
Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine
ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust hinnatakse uuesti igal bilansipäeval.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses.
Annetused ja toetused
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Saadud sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud
võimalikud tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust
kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.
Tulud
Tulu ettevõtlusest kajastatakse brutomeetodil. Ettevõtlusega otseselt seotud kulud kajastatakse mitmesuguste tegevuskulude sees.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja tulem
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Seotud osapooled
MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on osaühingu juhatus ning nende lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil, va laekumised sihtotstarbelistest tasudest,
annetustest, toetustest ning intresside laekumisi kajastatakse otsemeetodil. Erinevusi otse ning kaudse meetodi vahel kajastatakse
muu korrigeerimisena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Nõuded seotud osapoolte
vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 708

1 708

1 708

1 708

27 857

27 857

10

10

29 575

29 575

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Nõuded seotud osapoolte
vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
5 608

5 608

5 608

5 608

8 196

8 196

11

11

13 815

13 815
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

49

49

1 300

1 300

Tulevaste perioodide tulud

1 300

1 300

Kokku võlad ja ettemaksed

1 349

1 349

Saadud ettemaksed

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 025

1 025

Võlad töövõtjatele

19

19

Maksuvõlad

14

14

Muud võlad

14

14

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

14

14

1 072

1 072

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

7 062

19 399

Kokku annetused ja toetused

7 062

19 399

7 035

19 399

0

0

2019

2018

Rahaline annetus

7 063

19 067

Kokku annetused ja toetused

7 063

19 067

2019

2018

34 866

49 923

0

3 000

0

0

34 866

52 923

sh eraldis riigieelarvest
sh muud asutused
sh eraisikud

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Keskkonnaalased üritused ja loengud
Konsultatsioonid
Rent
Tõlketeenus
Muud
Kokku tulu ettevõtlusest
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Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

Jagatud rahalised stipendiumid

7 928

4 480

Kokku jagatud annetused ja toetused

7 928

4 480

2019

2018

200

100

66

34

266

134

31.12.2019

31.12.2018

17

17

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2019
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2018
Nõuded

29 744

Kohustised

13 396

0
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2020
Mittetulundusühing Ökokratt (registrikood: 80182274) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

PRIIT ADLER

Juhatuse liige

27.06.2020

VIIVE ABEL

Juhatuse liige

29.06.2020

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6072704

Mobiiltelefon

+372 5132149

E-posti aadress

priit@okokratt.ee

Veebilehe aadress

www.okokratt.ee

