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www.revolutsioon.ee 

 

 Martin osales kosmoseteemalise huviringi juhendajate koolituse sarjas 

 Martin viis Rõuge noortekeskuses läbi kosmoseringi 

 

 

Martin viis veebruaris Võru Gümnaasiumis läbi valikaine kursuse ööfotograafia ja 

valgusmaalingud. 

 

 

 

 

14. märtsil Tartus – PSÜHHOLOOGIAKONVERENTS: Vaimne tervis töökohal! 

23. aprillil Maamehe talus Võrumaa sekretäride päeval 

18. aprillil panime punkti neljandale meie ja Rõuge rahvamaja 

koostöös korraldatud Rõuge mälumänguhooajale. Hooaja jooksul 

osales 20 võistkonda, kellest hooaja lõpuni pidasid vastu 17. 

Peavõidu viis koju võistkond Põlva. Teise koha saavutas võistkond 

Parksepa, kolmanda võistkond Võru. Kogu paremusjärjestus on 

pildil ning igal võistkonnal on lõpptulemusest maha võetud nende 

kõige madalama punktisummaga tulemus. 

 



www.revolutsioon.ee 

 



www.revolutsioon.ee 

Aastatel 2017-2019 viib Misso noorteklubi ellu Piiriveere Liidri projekti „MissoFest“, milles 

lisaks erinevatele suurüritustele toimuvad ka koolitused kohalikele vabaühendustele. Meie 

oleme antud projekti koolituspartneriteks ja korraldame selle aja jooksul viis erinevat 

koolitust. 

Täpsem info siin: MissoFest koolitustesari 

Turunduse koolitus 

20. jaanuaril korraldasime Nopri talu seminariruumis turunduse koolituse. Koolitajaks oli 

Tallinna ülikooli õppejõud Karel Kulbin. 

Meeskonnatöö koolitus 

9. juunil korraldasime Misso Vesiroosi kohvikus meeskonnatöö koolituse. Koolitajaks oli 

DevelopDesign konsultant Kadri Kõiv. 

 

 

Kevadel ja suvel korraldasime hulgaliselt ekskursioone Ööbikuorus ja Rõuges. Imelist Rõuget 

õppisid tundma nii koolilapsed kui töökollektiivid, nii eestlased kui välismaalased väga 

paljudest erinevatest riikidest. 

 

https://revolutsioon.ee/missofest/


www.revolutsioon.ee 

22. septembrist kuni 3. oktoobrini korraldasime rahvusvahelise koolituse noorsootöötajatele 

kaheksast erinevast riigist. Koolituse teemaks olid noorsootöötajate ja noorsotööga 

tegelevate MTÜde harjumused. 

Koolitusel osalesid noorsootöötajad Hispaaniast, Sloveeniast, Kreekast, Maltalt, Leedust, 

Türgist, Poolast ja Eestist. 

Koolitajateks olid Martin Mark Eestist, Blaž Bra c Slovee iast, Roly Solo o  Hispaa iast ja 
Mustafa Erdogan Türgist. 

Koolituse toimumist rahastas ERASMUS+ programm. 

Vaata projekti kohta täpsemalt siit: https://revolutsioon.ee/7habits/ 

 

https://revolutsioon.ee/7habits/


www.revolutsioon.ee 

 

Juba 2017. aastal alustasime väikestviisi 

MTÜle ruumide renoveerimisega. 2018. aasta 

sügiseks on ruumid lõpuks kasutusvalmis. 

Ruumide sisustamist toetas kohaliku 

omaalgatuse programm. KOPi abiga soetasime 

20 tooli ja lauda. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 3 431 1 407

Nõuded ja ettemaksed 650 150

Kokku käibevarad 4 081 1 557

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 11 605 9 762

Kokku põhivarad 11 605 9 762

Kokku varad 15 686 11 319

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 0 2 922

Võlad ja ettemaksed 1 281 0

Kokku lühiajalised kohustised 1 281 2 922

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 669 1 669

Kokku pikaajalised kohustised 1 669 1 669

Kokku kohustised 2 950 4 591

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 728 5 277

Aruandeaasta tulem 6 008 1 451

Kokku netovara 12 736 6 728

Kokku kohustised ja netovara 15 686 11 319
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Annetused ja toetused 14 169 1 280

Tulu ettevõtlusest 9 295 7 434

Kokku tulud 23 464 8 714

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -806

Mitmesugused tegevuskulud -16 830 -5 876

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -627 -581

Kokku kulud -17 457 -7 263

Põhitegevuse tulem 6 007 1 451

Muud finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 6 008 1 451
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 8 795 7 284

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -26 696 -6 682

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
25 316 920

Kokku rahavood põhitegevusest 7 415 1 522

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-2 470 -7 632

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 692

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 469 -6 940

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud -2 922 2 672

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 922 2 672

Kokku rahavood 2 024 -2 746

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 407 4 153

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 024 -2 746

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 431 1 407
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 5 277 5 277

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
5 277 5 277

Aruandeaasta tulem 1 451 1 451

31.12.2017 6 728 6 728

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
6 728 6 728

Aruandeaasta tulem 6 008 6 008

31.12.2018 12 736 12 736
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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.
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Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2019

MTÜ Revolutsioon (registrikood: 80355007) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARTIN MARK Juhatuse liige 31.07.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5655410

E-posti aadress martin@revolutsioon.ee


