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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Avatud Ühiskond MTÜ (lühendatult AÜM) töö on pühendatud rahvusvähemuste, kodanikualgatuse ja kodanikuühiskonna arendamisele Eestis.

Avatud Ühiskond MTÜ on aktiivsetest noortest koosnev organisatsioon, mis näeb oma eesmärgina kohaliku kogukonna arengu soodustamist ja

kodanikuühiskonna arendamist. Avatud Ühiskond üritab seda saavutada läbi demokraatlike otsustusprotsesside ja ühiskonnas päevakajalisi

probleeme tutvustavate simulatsioonide korraldamisega, huviringide läbiviimiste, noorte omaalgatuste toetamise ning erinevate projektide läbi.

Organisatsiooni nimi tuleneb K.R.Popperi ühiskonnafilosoofia mõistest, mille kohaselt on avatud ühiskonna ülesanne säilitada inimese vabadust

ja vallandada inimese kriitikavõime. Demokraatia iseenesest ei ole veel avatud ühiskond, niisamuti kui teadus ei ütle meile, mis on tõde. Avatud

ühiskonda kirjeldatakse kui inimeste hingelist kooslust, kes mõistavad kõike terviku vaatepunktist lähtuvalt ega ole piiratud reaalsete

ühiskondade juhuslikest eelistustest ega sellega kaasnevast osalisest perspektiivist. Selline mõistmine leiab aset intuitsioonis kui terviku

mõistmises. Selliste inimeste osalusel leiab aset "avatud ühiskond ja religioon", mis pole väiklaselt piiratud ühekülgsetest ideedest ega

ajastulistest iseärasustest, vaid on tervikule orienteeritud, mistõttu siis ka kõigele avatud.

Organisatsioonil on olemas juhtkond, tegevmeeskond, liikmed, vabatahtlikud ja vabatahtlikest koosnevad valdkonnad (avaliku poliitika valdkond,

rahvusvaheliste suhete valdkond, kultuurivaldkond, turundus- ja kommunikatsioonivaldkond), korralised üldkoosolekud ja revisjonikomisjon.

2018. aastal omas Avatud Ühiskond lepingulist koostööd, teostas ühiseid projekte või panustas üheskoos kodanikuühiskonna arendamisse

järgnevate organisatsioonidega: SA Archimedes Noorteagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Eesti Õpilasesinduste

Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Euroopa Õpilasesinduste

katusorganisatsioon OBESSU, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Kutsekoolide ühendus Meistrite Gild. 

Organisatsioon korraldas Erasmus+ programmi raames projekte pea kõikides Euroopa Liidu riikudes koostöös vabaühenduste, koolide ja

omavalitsustega. Organisatsiooni kaasati ministeeriumite tasandil töörühmadesse ja ümarlaua aruteludesse. Avatud Ühiskond MTÜ esitati

Euroopa Komisjoni poolt välja antava Karl Suure noorteauhinna preemia kandidaadiks Erasmus+ programmi raames teostatud projekti eest:

"Populism - kas oht meie demokraatiale?"

Organisatsiooni märkimisväärsemad ettevõtmised: Arvamusfestivali noorteala koordineerimine, nelja huviringi korraldamine, kokanduslike

tundide tasuta korraldamine 1000 lapsele, Kose valla vabaühendustele, suurperedele ning abivajajatele 16 arvuti kinkimine.

Organisatsiooni suunda määrab iga aktiivne liige, kes tahab oma ideid teostada ja või teiste ideede teostamisele kaasa aidata. 



4

Mittetulundusühing Avatud Ühiskond 2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 127 420

Kokku käibevarad 3 127 420

Kokku varad 3 127 420

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Aruandeaasta tulem 3 127 420

Kokku netovara 3 127 420

Kokku kohustised ja netovara 3 127 420
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 13.07.2017 -

31.12.2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 2 320 160

Annetused ja toetused 35 710 3 220

Muud tulud 12 650 0

Kokku tulud 50 680 3 380

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -35 761 -2 960

Mitmesugused tegevuskulud -8 249 0

Muud kulud -3 543 0

Kokku kulud -47 553 -2 960

Põhitegevuse tulem 3 127 420

Aruandeaasta tulem 3 127 420
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 13.07.2017 -

31.12.2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 2 320 160

Laekunud annetused ja toetused 29 949 0

Muud põhitegevuse tulude laekumised 12 650 0

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -35 761 -2 960

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -12 212 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
5 761 3 220

Kokku rahavood põhitegevusest 2 707 420

Rahavood investeerimistegevusest   

Antud laenud 0 -520

Antud laenude tagasimaksed 0 520

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 0

Kokku rahavood 2 707 420

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 420 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 707 420

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 127 420
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

13.07.2017 0 0 0 0

Arvestuspõhimõtete

muutuste mõju
0 0 0 0

Vigade parandamise

mõju
0 0 0 0

Korrigeeritud saldo

13.07.2017
0 0 0 0

Aruandeaasta tulem 0 0 420 420

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
0 0 0 0

Asutajate ja liikmete

väljamaksed
0 0 0 0

Muutused reservides 0 0 0 0

Muud muutused

netovaras
0 0 0 0

31.12.2017 0 0 420 420

Arvestuspõhimõtete

muutuste mõju
0 0

Vigade parandamise

mõju
0 0

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
420 420

Aruandeaasta tulem 3 127 3 127

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
0 0

Asutajate ja liikmete

väljamaksed
0 0

Muutused reservides 0 0

Muud muutused

netovaras
-420 -420

31.12.2018 3 127 3 127
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Avatud Ühiskond

Aruande periood -01.jaanuar kuni 31.detsember.

Arunne koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava

põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või

kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke. Rahalised

vahendid on õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid, kohustusi ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on

võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete ja ettemaksete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet ja ettemakset

eraldi.hta.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumusega, mis nähtub ostudokumentidest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele põhivara soetusmaksumuses, mis koosneb:

-ostuhinnast, mis kajastub ostudokumendil;

-vara viimisega asukohta- ja töökorda seadmisega otseselt seotud kulutustest;

-kuludest, mis on seotud vara tulevase demonteerimisega ja asukoha taastamisega.

Põhivarana võetakse arvele ja kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 EUR ja mille eluiga on üle ühe aasta.

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad tarnijatele, maksuvõlad, muud viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused 

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse 

brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud 

kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”. 

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema 

soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu



9

Mittetulundusühing Avatud Ühiskond 2018. a. majandusaasta aruanne

sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. 

Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”. 

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. 

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt. 

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

MTÜ Avatud Ühiskond tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude

aruandes skeemi kirjete

nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine

selles perioodis on tegelikult kindel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed (3), nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid ei ole.

Liikmeid on ühingul 68.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus MTÜ Avatud Ühiskond

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja -

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud -

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 0 0 0

Tütarettevõtjad 0 0 0 0

Sidusettevõtjad 0 0 0 0

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ühingud

0 0 0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 0 0 0

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

0 0 0 0

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0 0
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2018 Antud laenud Antud laenude

tagasimaksed

Asutajad ja liikmed 1 230 1 230

 

13.07.2017

-

31.12.2017

Ostud Müügid Antud

laenud

Antud

laenude

tagasimaksed

Saadud

laenud

Saadud

laenude

tagasimaksed

Asutajad

ja liikmed
0 0 670 520 0 0

Tütarettevõtjad 0 0 0 0 0 0

Sidusettevõtjad 0 0 0 0 0 0

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud
0 0 0 0 0 0

Tegev- ja

kõrgem

juhtkond

ning

olulise

osalusega

eraisikust

omanikud

ning

nende

valitseva

või olulise

mõju all

olevad

ettevõtjad

0 0 0 0 0 0

Olulise

osalusega

juriidilisest

isikust

omanikud

ning

nende

valitseva

või olulise

mõju all

olevad

ettevõtjad

0 0 0 0 0 0

Tegev- ja

kõrgema

juhtkonna

ning olulise

osalusega

eraisikust

omanike

lähedased

pereliikmed

ning nende

valitseva

või olulise

mõju all

olevad

ettevõtjad

0 0 0 0 0 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Mittetulundusühing Avatud Ühiskond (registrikood: 80420360) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RYNALDO PUUSEP Juhatuse liige 30.06.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata koolitus 8559 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56391011

Mobiiltelefon +372 53365783

Mobiiltelefon +372 5109164

E-posti aadress info@uhiskond.ee


