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Tegevusaruanne
Noorteühing Avatud Vabariik on vabatahtlik mittepoliitiline noorteühendus, mille eesmärgiks on haridussüsteemi paremustamine, vabatahtliku
noorsootöö arendamine ja noorte kaasamine poliitilise- ja ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena.
Ühingu juhatusse kuuluvad alates 2012. aastast Jevgeni Krištafovitš, Jekaterina Markus ja Sergei Metlev.
2015. aasta tegevuse prioriteediks oli liikmetele suunatud teenuste parandamine.
Ühingu tegevus hõlmas eelkõige kodanikuhariduse programmi, mille raames toimusid arvukad noortekonverentsid, seminarid ja klubiüritused;
sotsiaalprogrammi, mis keskendus karjääri- ja motivatsioonikonverentsidele, ettevõtete ja asutuste külastamisele; eestkosteprogrammi mis
tegeleb noorsoopoliitika, lõimumis- ja hariduspoliitika küsimustega; ning noorte infoprogrammi, mille eesmärgiks on parandada muukeelsete
noorte teadlikkust ja osalust ühiskonnaelus.
1. Liikmete andmebaasi korrastamine ja otsekontaktide loomine
Ühingu liikmeskonna andmebaasis toimus põhjalik uuenduskuur, võeti personaalselt ühendust kõikide liikmega, kel olid andmebaasis kirjas
toimivad kontaktandmed. Selle mahuka töö tulemusena „puhastati välja” mitusada Avatud Vabariigi liiget, kel tegelikult ühinguga seos puudub:
on oluliselt vanemad kui AV sihtrühm (16-26 eluaastat), avaldasid soovi mitte kuuluda enam noorteühenduse ridadesse või kelle kontaktandmeid
ei olnud võimalik leida.
2. Liikmeürituste korraldamine
Oluliseks aastaprioriteediks oli suurendada liikmete kaasatust organisatsioooni juhtimisse, suurendada sellega sisedemokraatiat, andes
tehtavatele otsustele juurde legitiimsust ja suurendades aktiivsete vabatahtlike, sh vabatathlike koordinaatorite arvu ja võimekust ning
motiveerida vabatahtlikke; suurendada siseidentiteeti. Üheks lisa-eesmärgiks oli ka suurendada organisatsiooni usaldusväärsust ühiskonna ja
partnerite silmis. Selleks viidi läbi kaasamisüritusi Tallinnas, Tartus ja Narvas, millest võtsid osa mitmed nii endised kui praegused aktiivliikmed.
Toimusid vestlusringid ja ajurünnakud noorteühingu arengu teemadel – kuhu me oleme jõudnud, võrreldes 10 a taguse ajaga – samuti aitas see
tegevus praegustel aktiivliikmetel suurendada siseidentiteeti ning paranesid liikmeskonna side organisatsiooniga ja võrdne
kaasarääkimisvõimalus kõigile.
3. Temaatilised seminarid
Ühingu eestkostestrateegias ettenähtud seminaride eesmärgiks oli suurendada noorteühingu võimekust koguda ja analüüsida sihtrühma
vajadusi, arvamusi, kaardistada neid ning aktiivselt ja efektiivselt esindada oma liikmeskonda ja noori, ning suurendada organisatsiooni
usaldusväärsust ühiskonna silmis. Kokku toimus aasta jooksul neli teemaseminari, millest üks Tartus, üks Narvas ning kaks Tallinnas. Nimetatud
temaatiliste seminaride eesmärgiks oli suurendada diskussiooni otsustajate ja noorte vahel ning Avatud Vabariigi roll oli antud olukorras olla
noorte hääle vahendajaks. Läbi elavate diskussioonide saime hulga teadmisi noorte vajadustest ja arusaamadest ning suutsime neid vahendada
ka esinejatele, kelleks olid tänapäeva Eesti ühiskonnas olulised otsustajad (poliitikud, õppejõud, ajakirjanikud jms).
4. Koolitused vabatahtlikele
Aasta jooksul toimus neli koolitust ühingu vabatahtlikele: üks Tartus, üks Tallinnas ning kaks Narva-Jõesuus. Koolituste tulemusena paranes
oluliselt organisatsiooni juhtimisvõimekus – õpetati, kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid, et kaasata neid senisest tõhusamalt
organisatsiooni siseellu jpm. Koolitustest võtsid osa nii juba pikalt tegutsenud aktiivliikmed kui ka uued liikmed.
5. Uus arengukava
Kaasamisürituste ja ajurünnakute tulemusena valmis ühingu uus arengukava 2016-2018.
Peamised rahastusallikad 2015. aastal olid haridus- ja teadusministeerium, Avatud Eesti Fond ja Tallinna linn.
2015.a. tööjõukulude üdsumma kokku oli 1,49 tuhat eurot, töötajate keskmine arv 2.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

5 620

5 214

2

Nõuded ja ettemaksed

2 179

8 806

3

Kokku käibevara

7 799

14 020

Materiaalne põhivara

1 517

1 799

Kokku põhivara

1 517

1 799

9 316

15 819

Võlad ja ettemaksed

1 485

7 075

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 040

855

Kokku lühiajalised kohustused

2 525

7 930

2 525

7 930

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

2 460

2 460

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

5 429

5 855

-1 098

-426

6 791

7 889

9 316

15 819

Varad
Käibevara

Põhivara

Kokku varad

5

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Annetused ja toetused

36 797

69 713

Kokku tulud

36 797

69 713

-35 298

-42 227

7

-44

-312

8

Tööjõukulud

-1 499

-26 572

9

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-1 056

-1 030

-37 897

-70 141

-1 100

-428

Intressikulud

0

-1

Muud finantstulud ja -kulud

2

3

-1 098

-426

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Aruandeaasta tulem

10
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

-1 100

-428

Põhivara kulum ja väärtuse langus

282

1 030

Kokku korrigeerimised

282

1 030

6 627

-7 592

-5 405

-19 976

Laekunud intressid

2

3

Makstud intressid

0

-1

406

-26 964

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

406

-26 964

5 214

32 178

406

-26 964

5 620

5 214
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2013

Akumuleeritud tulem

2 460

Aruandeaasta tulem
31.12.2014

2 460

Aruandeaasta tulem
31.12.2015

2 460

5 855

8 315

-426

-426

5 429

7 889

-1 098

-1 098

4 331

6 791
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Avatud Vabariik raamatupidamise aastaaruanne 2015 on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava, raamatupidamise seaduse
ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest lähtuvalt, kajastades õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, netovara. Arvestuspõhimõtted
on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipide ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
Majandusaasta periood 01.01.-31.12.2015
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise
momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt
Raha
Kaudsel meetodil koostatud rahavoogude aruandes on raha ja raha ekvivalentidena kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto
jääke pankades.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud ümber eurosse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.
Kasumiaruandes on välisvaluutatehingutest saadud kasum või kahjum kajastatud perioodi tulu või kuluna.
Nõuded ja ettemaksed
Bilansis on nõuded ja kohustused kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäolised ja lootusetud nõuded puuduvad.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel on selle soetusmaksumusest maha arvatud
akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Tulenevalt olulisuse printsiibist on põhivarana kajastatud need varaobjektid, mille soetus- maksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on
üle ühe aasta.
Madalama soetusmaksumuse või lühema kasuliku elueaga varaobjektid on kasutusse võtmisel kantud kuluks ning nende üle on
peetud arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Materiialne põhvara

5

Arvutid ja arvutisüsteemid

3
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Materiaalse põhivarale määratud amortisatsiooninormid on asjaolude ilmnemisel, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi
kasulikku eluiga, üle vaadatud.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, on
nimetatud kulutused lisatud põhivara objekti soetusmaksumusele.
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) on
algselt arvele võetud nende soetusmaksumuses (sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi).
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu need on kajastatud
maksmisele kuuluvas summas.
Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste, sh korjandusest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste arvestamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:
-sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 14 kirjeldatud
sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks
annetused ja toetused on mõeldud) ja :
-annetusi ja toetusi , mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja
kulude aruandes, vaid netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.
- mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti
finantseerimisega (näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks ja kajastatakse
selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud
Mitte-sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kajastamine: Mittetulundusühingule laekunud annetus, mille kasutamine on
mittetulundusühingu juhtkonna otsustada, kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Riigieelarvest finantseeritava sihtasutuse eelarvetulud, juhul, kui nende kasutamiseks ei ole sätestatud spetsiifilisi tingimusi (st. need ei
ole seotud konkreetsete varaobjektide või projektide finantseerimisega ega ole antud konkreetse ajavahemiku kulude katteks),
kajastatakse tuluna hetkel, kui nende laekumine on kindel.
Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kajastamine:
Sihtasutusele konkreetsete stipendiumite jagamiseks laekunud toetused kajastatakse tuluna samal perioodil, kui tehakse otsus
vastavate stipendiumite väljamaksmiseks (samal hetkel kajastatakse väljamakstavad stipendiumid kuluna). Selle hetkeni kajastatakse
laekunud toetust bilansis kui tulevaste perioodide tulu annetustest.

Maksustamine
Kajastatud on tööjõukulud: töötajatele väljamaksmata töötasud (sisaldavad üksikisiku tulumaksu; tulumaksukohustuse kanded on tehtud palkade
väljamaksmise kuupäevaga).
Seotud osapooled
Osapooled on:
- omanikud (emaettevõte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtted;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtted (s.h. emaettevõtte
teised tütarettevõtted)
- tegev- ja kõrgem juhtkond
- eespool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted
Seotud osapoolteks on loetud FIE Jevgeni Kristafovits , FIE Sergei Metlev, OÜ JEK Consulting
9

Mittetulundusühing Avatud Vabariik

2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Arvelduskonto

5 620

5 214

Kokku raha

5 620

5 214

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 179

2 179

2 179

2 179

2 179

2 179

31.12.2014
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
8 806

8 806

8 806

8 806

8 806

8 806

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

111
185

154

4

5

189

270
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2013
Soetusmaksumus

2 098

2 098

2 688

4 786

-881

-881

-1 076

-1 957

1 217

1 217

1 612

2 829

-493

-493

-537

-1 030

2 098

2 098

2 688

4 786

-1 374

-1 374

-1 613

-2 987

Jääkmaksumus

724

724

1 075

1 799

Ostud ja parendused

774

774

774

Muud ostud ja parendused

774

774

774

-519

-519

-537

-1 056

2 872

2 872

2 688

5 560

-1 893

-1 893

-2 150

-4 043

979

979

538

1 517

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Võlad tarnijatele

939

6 582

Kokku võlad tarnijatele

939

6 582

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

35 298

42 227

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

35 298

42 227
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

Mitmesugused bürookulud

44

312

Kokku mitmesugused tegevuskulud

44

312

2015

2014

1 120

0

370

265

9

5

1 499

270

2

5

2015

2014

Muud finantstulud ja -kulud

2

3

Kokku muud finantstulud ja -kulud

2

3

31.12.2015

31.12.2014

1 233

1 411

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Töötuskindlustusmaksed
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2014
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

Ostud

18 096

Seotud osapoolteks on loetud FIE Jevgeni Kristafovits , FIE Sergei Metlev, OÜ JEK Consulting
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016
Mittetulundusühing Avatud Vabariik (registrikood: 80161970) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ

Juhatuse liige

30.03.2016

SERGEI METLEV

Juhatuse liige

04.04.2016

JEKATERINA MARKUS

Juhatuse liige

22.05.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

or@or.ee

