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Tegevusaruanne

2020. aasta kujunes Eesti Montessori Ühingule väga tegusaks ja edukaks. Toimus hüppeline areng mitmes dimensioonis - oli võimalus

koostööks erinevate organisatsioonidega, Ühing jõudis rohkemate sihtgrupi liikmeteni, Ühingu liikmed said osa sügavama sisuga koolitustest

ning nende huvid said esindatud väga erinevatel tasemetel.

Vanematele koolitusvõimaluste pakkumine

2018-2019 toimunud pidev koolituskava väiksemate kontaktloengutega asendus 2020. aastal veebiloengutega. Aastat alustasid 2019. aastal

lõppenud Hooandja kampaania auhinnaloengud Ruth-Maria Roosi-Otti ning Kerli-Kristi Allikvee poolt. Samuti toimusid Hooandja raames

kontaktloengud. Aasta alguses alustatud Montessori ABC kontaktoengute sari toimus kriisisituatsiooni tõttu toimunud planeeritust oluliselt

vähemas mahus. 

Aasta suursündmus Kristi Chapuis koolitus toimus 14.09 olude sunnil veebikeskkonnas ning jõudis rekordilise 286 osalejani. Lisaks toimusid

väiksemale  kuulajaskonnale spetsiifilisemad loengud, Eliisa Silmetilt "Lapseootus, sünd ja Montessori-beebi esimesed elukuud" Merilyn Rangilt

"Sissejuhatus 6-12 vanuserühma. Suured lood"

Tänu loengute veebis toimumisele on ühingu veebipoes pakkumisel arvestatav hulk loenguid, nii algajaile kui edasijõudnuile.

Juhendajakoolitusel osalemise propageerimine

Hetkel õpivad Montessori juhendajaks 1 kooliõpetaja (6-12 vanuserühm), 3 lasteaiaõpetajat (3-6) ja 2 sõimerühmaõpetajat (0-3 vanuserühm).

Kevadel toimus uute juhendajaks õppida soovijate informeerimiseks ning inspireerimiseks kaks praktilise sisuga veebiseminari.

Oktoobris toetas Ühing rahaliselt neid ühingu liikmeid, kes on alustanud õpinguid Montessori juhendajana, ning lisaks AMI juhendaja Jana

Vassiljeva autentse Montessori 3–6 rühma avamist. 1000 euro toetust on saanud: Jana Vassiljeva, Annemai Mutso, Annika Nilson, Mai

Laksberg, Eliisa Silmet, Margarita Raaliste ja Merilyn Rang.

Lasteaiarühmade avamise toetamine

Tallinna Endla Montessori pilootrühma esimene tegevusaasta lõpetati projekti analüüsi ning Ühingu poolsete ettepanekutega autentse rühma

tagamiseks.

Jätkus töö lasteaiarühmade avamise nimel - töös on Harku vallas Pangapealse lasteaias munitsipaallasteaia rühm, Tallinnas erahoid Tallinna

Montessori Maja ning Tartus erahoid Väikeste Teadlaste Maja, mis kõik avatakse 2021. aastal.

Koostöö haridusvaldkonna võtmeküsimustes 

11. märtsil allkirjastas Ühing koos teiste asutajaliikmetega (Lasteklubi Väike Päike ja Eesti Lastevanemate Liit) MTÜ Eesti Lastehoidude Liit

asutamislepingu. "Näeme, et see on vajalik meie liikmetele, kes enamuses on pühendunud ja teadlikud lapsevanemad ning soovivad olulisel

määral kaasa rääkida oma lapse haridustee kujunemisel. Esimene samm tehakse selles osas lastehoiu või lasteaia valikul. Meie liikmete hulgas

on ka lastehoidude esindajaid ning lähitulevikus on tõenäoline uute Montessori lastehoidude tekkimine. Soovime luua oma liikmetele platvormi,

mis aitab neil endi huvide eest seista.”

Koostöös teiste organisatsioonidega esitas Ühing ettepanekud Alushariduse Seaduse eelnõu koostamiseks, et esindatud oleksid ühingu liikmete

huvid. Koos  Eesti Koduõppe Keskuse ja Vabadus Õppida MTÜga seisis Ühing koduste laste õiguste eest. Lisaks seisis Ühing koostöös Eesti

Lastehoidude Liidu ja Eesti Eralasteaedade Liiduga selle eest, et alates 2022 a ei kaoks lastehoiud, tegime ettepanekuid tööjõu korralduse ning

kululiikide määratluse osas. 

Ühingu liikmed Ruth-Maria Roosi-Ott ja Kerli-Kristi Allikvee lõid Eesti Montessori Instituudi, mille eesmärgiks on juhendajate täiendkoolituse

korraldamine ning juhendajakoolituse Eestisse toomine. Lisaks ka eestikeelsete metoodiliste vahendite väljatöötamine ning Montessori

kirjanduse tõlkimine.

2021. aasta kõige olulisemaks fookuseks nimetasid ühingu liikmed hariduse suuna ning täpsemalt:

Teavitustöö uute juhendajate suunal;

KOV suhtlus rühmade avamiseks;

Kooliklassi avamise toetamine.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 11 519 17 254  

Nõuded ja ettemaksed 96 584  

Kokku käibevarad 11 615 17 838  

Kokku varad 11 615 17 838  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 200 238  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 10 963  

Kokku lühiajalised kohustised 200 11 201  

Kokku kohustised 200 11 201  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 637 7 278  

Aruandeaasta tulem 4 778 -641  

Kokku netovara 11 415 6 637  

Kokku kohustised ja netovara 11 615 17 838  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 000 1 310 3

Annetused ja toetused 11 043 14 743 4

Tulu ettevõtlusest 13 036 16 434 5

Kokku tulud 26 079 32 487  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -10 963 -14 243 6

Mitmesugused tegevuskulud -10 338 -16 194 7

Tööjõukulud 0 -2 687 8

Muud kulud 0 -4 9

Kokku kulud -21 301 -33 128  

Põhitegevuse tulem 4 778 -641  

Aruandeaasta tulem 4 778 -641  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 4 778 -641

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 488 -434

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -11 001 238

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 10 963

Kokku rahavood põhitegevusest -5 735 10 126

Kokku rahavood -5 735 10 126

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 254 7 128

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 735 10 126

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 519 17 254
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 7 278 7 278

Aruandeaasta tulem -641 -641

31.12.2019 6 637 6 637

Aruandeaasta tulem 4 778 4 778

31.12.2020 11 415 11 415
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Montessori Ühingu 2020. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ toodud

tulemiaruande skeemi.

Majandustehinguid  kirjendatakse seotusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurose täpsusega.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (näit. nõuded ostjate vastu, viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse

bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega (miinus

võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud

soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele

kuuluvas summas (mis on kajastatud näiteks arvel, lepingus või muul alusdokumendil). 

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi tasusid ja annetusi, kajastatakse tuluna perioodis, milles need on laekunud. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud

kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks

annetuseks.

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.

Sihtfinantseerimisega saadud ettemakseid kajastatakse bilansis tulevaste perioodide ettemakstud tuludena.

Annetused ja toetused kajastatakse brutomeetodil.

Tulud

TULU KAJASTAMINE KAUPADE MÜÜGIL

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga

seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

TULU KAJASTAMINE TEENUSTE OSUTAMISEL

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava

tehinguga seotud tulusid ja kulusid on võimalik usaldusväärselt prognoosida. 

Nimetatud meetodi kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse

osutamisega kaasnevad kulud. 

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad 

raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Kulusid kajastatakse samas perioodis,
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kui kajastatakse nendega seotud tulusid.  

Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning

kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil

või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.  

Enamik aruandeperioodi tulusid ja kulusid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaruandes.

Seotud osapooled

Ühing loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele

otsustele. Seotud osapooled on ühingu juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ühingu

ärilistele otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all

olevad ettevõtted.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hooandja projekt 0 11 802 -839 10 963

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 11 802 -839 10 963

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 11 802 -839 10 963

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hooandja projekt 10 963 0 -10 963 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

10 963 0 -10 963 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

10 963 0 -10 963 0

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 2 000 1 310

Kokku liikmetelt saadud tasud 2 000 1 310
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 10 963 14 243

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 80 500

Kokku annetused ja toetused 11 043 14 743

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2020 2019

Kauba müük 1 015 1 350

Veebiloengud 1 081 695

Seminarid/koolitused 10 937 11 703

Muud ettevõtlustulud 3 2 686

Kokku tulu ettevõtlusest 13 036 16 434

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent -392 -295

Koolituskulud -9 770 -9 424

Projektijuhtimine -600 -900

Kommunikatsioonialane konsultatsioon 0 -2 000

Hooandja vahendustasu 0 -826

Muud -201 -798

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-10 963 -14 243
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Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent -450 -84

Lähetuskulud -1 484 -516

Koolituskulud -4 820 -1 984

Koolituste korraldamisega seotud kulud -679 -6 155

Internetiteenustega seotud kulud -627 -364

Väheväärtuslik inventar 0 -57

Raamatu trükikulud -825 -1 485

Suvepäevade korraldamise kulud 0 -3 180

Transpordikulud -323 -1 256

Panga teenustasud -678 -427

Muud -452 -686

Kokku mitmesugused tegevuskulud -10 338 -16 194

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 0 -2 008

Sotsiaalmaksud 0 -679

Kokku tööjõukulud 0 -2 687

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Muud kulud
(eurodes)

 2020 2019

Kahjum valuutakursi muutustest 0 -4

Kokku muud kulud 0 -4

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 90 93


