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Osalesi e MTÜde are guprogra

is

Osalesime täiskasva uhariduse fooru il
Osalesi e V rus toi u ud vabaühe duste

essil

Marti viis R uge oortekeskuses läbi foto- ja kosmoseringi

. jaa uaril korraldasi e R uge oortekeskuses
eduka aasta alustamise koolituse.
Õppisi e, kuidas




luua e dale igete ees ärkide ase el
kasulikke süstee e,
vähe dada edasilükka ist,
o a tahtej uga
istliku alt ri gi käia.

Koolitas Martin Mark

www.revolutsioon.ee

Veebruaris osalesi e Ista bulis Experie tial Lear i g “u
itil, is oli l puürituseks
projektile, ille raa es
6. aasta septe bris R uges gruppi Türgi petajaid v rustasi e
ja neile Eesti hariduselus toimuvat tutvustasime.

. ärtsil korraldasi e R uge oortekeskuses
harju uste pitoa.
3-tu





ises praktilises harju uste pitoas
Rääkisi e sellest, miks on harjumused
olulised ja kuidas need sind elus edasi
aitavad.
Tegime selgeks, kuidas harju used t tavad,
et sa oskaksid neid looma hakata.
Vaatasime, millistest teguritest harjumused
s ltuvad, nii et oskaksid ka motivatsiooni
puudumisel tegutseda.
Tutvusime Tiny Habits® meetodiga, mille abil
väga lühikese ajaga e dale pisikesi harju usi
luua, et saaksid kohe pihta hakata ja tulemusi
saavutada.

Koolitas Martin Mark

www.revolutsioon.ee

. aprillil korraldasi e koos R uge rahva ajaga
V ru aa älu ä gu. Osales v istko da üle
V ru aa.
I koht – v istko d VÕRU V ru li ast
II koht – üli apilt v istko d Hauka “erviti A tslast
III koht – v istko d M istus & Taiplikkus R ugest
Neile järg esid Parksepa, Urvaste, H b
ps V rust,
KEKI Missost, Tsooru, Zitikad M istest, Faasid
Vastselii ast, p lve Haa jast.

www.revolutsioon.ee

. aprillil pa i e pu kti kol a dale
älu ä guhooajale.
Hooaja jooksul osales rekordilised

eie ja R uge rahva aja koost

s korraldatud R uge

v istko da, kellest hooaja l pu i pidasid vastu

.

Peav idu viisid koju “petsialistid. Lege daar e R uge älu ä gu rä dauhi d, puidust pilt,
a ti uide esi est korda välja juba aastat tagasi!
Teise koha saavutas v istko d HPP, kol a da v istko d Väi ela.
Kogu pare usjärjestus o pildil i g igal v istko
k ige adala a pu ktisu
aga tule us.

al o l pptule usest

www.revolutsioon.ee

aha v etud e de

www.revolutsioon.ee

. juulil korraldasi e R uge Ö bikuoru keskuse k rval valgus aali gute sessioo i, kuhu
k ik huvilised said tulla tutvu a valgus aali gute aagilise aail aga ja lasta e dast
ägedaid i g kordu atuid pilte teha.
Toetas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

. augustil korraldasi e R uge Ö bikuoru laululava juures astro oo ia htu. Marti äitas
e da fotosid ja -videosid i g selgitas taevas toi uvat. Pi edaks i es vaatlesime
teleskoobi ja binokliga Saturni ning Kuud. Kuna tegemist oli Perseiidide meteoorivoolu ajaga,
siis ägi e htu jooksul ka paarikü
e t la gevat tähte ja lisaks ka Iriidiu i satelliidi
sähvatust. Lisaks rääkisi e lugusid ja lege de tähtedest ja tähtkujudest.

www.revolutsioon.ee

Toetas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Osaleme DeM International rahvusvahelise koge us ppev rgustiku pikaajalisel koolitajate
koolitusel.

www.revolutsioon.ee

Aastatel 2017-2019 viib Misso noorteklubi ellu Piiriveere Liidri projekti „MissoFest“, milles
lisaks eri evatele suurüritustele toi uvad ka koolitused kohalikele vabaühe dustele. Meie
oleme antud projekti koolituspartneriteks ja korraldame selle aja jooksul viis erinevat
koolitust.
Täpse

i fo sii : MissoFest koolitustesari

ÜRITU“TE “ÜDAME““E – ürituste korralda ise koolitus
. septe bril korraldasi e Tsiistre külakojas ürituste korralda ise koolituse. Koolitajaks oli
Talli a ülikooli ppej ud Karel Kulbin.

Kaasamise koolitus
18. novembril korraldasime Misso rahvamajas kaasamise koolituse. Koolitajaks oli Eesti
Külaliiku i e Koduka t juht Krista Habakukk.

www.revolutsioon.ee

Nove bris v rustasi e kahel päeval Aluksne kandi (Alūks es u Apes ovada fo ds)
aktiivseid i i esi, kellele tutvustasi e e da tege isi ja äitasi e ka seda, ida teevad väga
paljud tublid inimesed eie ü ber. “ai e eie laheda V ru aa ja sii sete tegusate
inimestega uhkustada

www.revolutsioon.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

1 407

4 153

150

0

1 557

4 153

Materiaalsed põhivarad

9 762

2 711

Kokku põhivarad

9 762

2 711

11 319

6 864

Laenukohustised

2 921

250

Kokku lühiajalised kohustised

2 921

250

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 669

1 336

Kokku pikaajalised kohustised

1 669

1 336

4 590

1 586

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

5 278

211

Aruandeaasta tulem

1 451

5 067

Kokku netovara

6 729

5 278

11 319

6 864

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Annetused ja toetused

1 280

3 153

Tulu ettevõtlusest

7 434

14 660

Kokku tulud

8 714

17 813

-806

-3 130

-5 876

-9 616

-581

0

-7 263

-12 746

Põhitegevuse tulem

1 451

5 067

Aruandeaasta tulem

1 451

5 067

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

7 284

14 660

-6 682

-12 746

920

3 153

1 522

5 067

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-7 632

-2 711

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

692

1 336

-6 940

-1 375

Saadud laenud

2 672

250

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

2 672

250

-2 746

3 942

4 153

211

-2 746

3 942

1 407

4 153

Rahavood põhitegevusest
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

211

211

Aruandeaasta tulem

5 067

5 067

31.12.2016

5 278

5 278

Aruandeaasta tulem

1 451

1 451

31.12.2017

6 729

6 729
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Revolutsioon raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud
kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse
tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning pangas arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud
bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus
võimalikud allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse
iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved kantakse
ärikuludesse ning kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuetena. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 500 eurot. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja
kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb
tegelikest valmistamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Soetatud põhivaralt
hakatakse amortisatsiooni arvestama alates põhivara arvele võtmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni
arvestamine väljaminekule järgnevast kuust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

500

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 sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja
sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema
õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul. Liikmemaksud ja annetused
kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks omandiõiguse
üleminek ostjale. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul,
siis lähtuvalt valmidusastme meetodist.

Kulud
Kulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude - kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Soetatud materjalid kantakse kuludesse soetamise hetkel.
16
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Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
KOP projekt (Mobiilne koolituskeskus)

0

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

1 336

1 336

1 336

1 336

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
KOP projekt (Kogukonna aktivistide
arvutikasutamisoskuse suurendamine)

0

1 200

-1 200

KOP projekt (Kogukonnaüritused
sündmusteks)

0

1 725

-1 725

Rõuge vallavalitsus
(Kogukonnaüritused sündmusteks)

0

228

-228

Rõuge vallavalitsus (Koolituspäev
Rõuges)

0

150

-150

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

3 303

-150

-3 153

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

4 639

-150

-3 153

31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

1 336

31.12.2017

Sihtfinantseerimine põhivarade
soetamiseks
KOP projekt (Mobiilne koolituskeskus)

1 336

1 336

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

1 336

1 336

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 336

1 336

Varad neto soetusmaksumuses
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2017
Saadud
Sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks
KOP projekt (Mobiilse
koolituskeskuse
edasiarendamine)

692

Kokku sihtfinantseerimine
põhivarade soetamiseks

692

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
KOP projekt (Mobiilse
koolituskeskuse
edasiarendamine)

720

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

720

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

Mitmesugused bürookulud

0

-93

Koolituskulud

0

-108

-123

-139

-3 237

-8 673

-683

-120

Pangateenus

-20

-11

Ürituste korralduskulud

-32

-132

-153

0

-1 147

-108

-481

-232

-5 876

-9 616

31.12.2017

31.12.2016

2

2

Väikevahendid
Muud ettevõtlusega seotud kulud
IT teenused, arvutitarvikud

Reklaamikulud
Koolituskulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
2017

Saadud laenud

Asutajad ja liikmed

2016
Asutajad ja liikmed

2 672

Saadud laenud
250
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