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Tegevusaruanne

2020. aasta lõpus nimetasid ühingu liikmed eesoleva aasta kõige olulisemaks fookuseks hariduse suuna ning täpsemalt:

• Teavitustöö uute juhendajate suunal;

• KOV suhtlus rühmade avamiseks;

• Kooliklassi avamise toetamine.

Kokkuvõtet tehes on hea meel tõdeda, et seatud prioriteedid on olnud asjakohased ning arengud nendes valdkondades jõudsad. Lisaks on

ühing viimase aasta jooksul jõudnud teha palju muud nii koduse kasvatuse propageerimise kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse suundadel.

Esimese poolaasta mahukaimaks tööks kujunes Eesti Montessori Instituudi toetamine eesseisvale 3-6 vanuseastme juhendajakoolitusele

osalejate leidmiseks. Käivitusid mitmed aktiivsed piirkondlikud töögrupid eesmärgiga toetada kohalikku kogukonda ja omavalitsusi

ettevalmistustes Montessori lasteaiarühmade loomiseks. Sama eesmärki toetas lapsevanematele ja töötavatele lasteaiaõpetajatele ja -juhtidele

suunatud koolitus "Montessori laps lasteaiarühmas", kus Kerli-Kristi Allikvee tutvustas põhjalikult Montessori lasteaeda ja selle toimimist - kuidas

on võimalik rühmas pakkuda individuaalset lähenemist, milline on juhendaja töö, kuidas on üles ehitatud õppekava jpm.

Paralleelselt alustas tööd kooliastme ettevalmistamise töögrupp, mis tegi samme Montessori kooliklasside avamise suunas nii Tallinnas kui ka

Tartus. Toimusid erinevate koolidega läbirääkimised ja klassi avamisega seotud tegevuskava ning eelarve ettevalmistamine. Olulise strateegilise

sammuna sõlmis ühing toetuslepingu Kadre Saarega, kes võttis ette väljakutse elada koos oma perega terve aasta Bergamos Itaalias ning

õppida AMI 6–12 koolitusel Montessori juhendajaks, et alates 2022. aasta sügisest asuda tööle Tallinnas avatavas Montessori klassis.

Koduse kasvatuse teemal korraldas ühing kolm põhjalikku loengut. Asnate Tuuliku "Montessori kodus" oli suunatud väikelaste vanematele, kes

soovivad oma lapsi kodus Montessori viisil  toetada. Eliisa Silmeti “Montessori lähenemine esimesel eluaastal” oli mõeldud lapseootel või alla

aastaste lastega peredele ning keskendus ootusajale ning beebi sünniks valmistumisele, koduse keskkonna ja täiskasvanu ettevalmistusele.

Asnate Tuuliku “Kuidas toetada õdede-vendade omavahelist suhet” rääkis Montessori lähenemisest ja austavast vanemlusest mitme lapsega.

Esimesed kaks loengut jäävad ka ühingu veebipoes soovijatele kättesaadavaks.

Samuti toimusid väiksemad piirkondlikud sissejuhatavad loengud koos vanemate kohtumistega - näiteks Hiiumaal, Haapsalus ja Pärnus.

Organisatsiooni arengu ja sidusa liikmete kogukonna nimel toimus arvukalt erinevates formaatides sündmuseid. Lisaks iga-aastastele

üldkoosolekule ja kogu valdkonna arengule keskenduvale arenduspäevale toimusid nii kitsamalt fokusseeritud teemadega arenguseminarid, kui

liikmete perede suvepäevad ja teised ühingu liikmete kohtumised nii vabas vormis kui töögruppides.

2021. a. kevadel ilmus eestikeelsena teine Simone Daviese raamat “Montessori beebi”, mida liikmetel ja teistele huvilistel on läbi ühingu e-poe

olnud võimalik osta.

Eesti Montessori Ühingu nelja esimese tegevusaasta töö tulemusena on kasvanud ühiskonna teadlikkus Montessori hariduse ja seda toetava

koduse kasvatuse osas, vanemate teadlikkuse tõusuga on kaasnenud muutus koduse lastekasvatuse põhimõtetes, tekkinud usaldus ja ülisuur

nõudlus Montessori haridust pakkuvate haridusasutuste osas ning Montessori juhendaja amet on kujunenud atraktiivseks eneseteostuse ja

ühiskonda panustamise võimaluseks. Lähiaastate eesmärgiks on Montessori juhendajaks õppimise võimaluste kättesaadavamaks muutmine,

õpetajaks õppinute toetamine lasteaiarühmade ja kooliklasside avamisel, lapsevanemate kogukondade võimestamine vajaliku muudatuse

eestvedajatena ning kohalike omavalitsuste teavitamine Montessori hariduse pakkumise võimalustest.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 14 405 11 519  

Nõuded ja ettemaksed 371 96  

Kokku käibevarad 14 776 11 615  

Kokku varad 14 776 11 615  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 261 200  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 100 0 2

Kokku lühiajalised kohustised 2 361 200  

Kokku kohustised 2 361 200  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 11 415 6 637  

Aruandeaasta tulem 1 000 4 778  

Kokku netovara 12 415 11 415  

Kokku kohustised ja netovara 14 776 11 615  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 410 2 000 3

Annetused ja toetused 139 11 043 4

Tulu ettevõtlusest 14 292 13 036 5

Kokku tulud 17 841 26 079  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -10 963 6

Mitmesugused tegevuskulud -16 842 -10 338 7

Kokku kulud -16 842 -21 301  

Põhitegevuse tulem 999 4 778  

Intressitulud 1 0  

Aruandeaasta tulem 1 000 4 778  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 999 4 778

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -275 488

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 161 -11 001

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood põhitegevusest 2 886 -5 735

Kokku rahavood 2 886 -5 735

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 519 17 254

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 886 -5 735

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 405 11 519
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 6 637 6 637

Aruandeaasta tulem 4 778 4 778

31.12.2020 11 415 11 415

Aruandeaasta tulem 1 000 1 000

31.12.2021 12 415 12 415
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS on rahvusvaheliselt tunnustatud

arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega

ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud rahandusministri määrusega. 

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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

toodud tulemiaruande skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse MTÜ enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

350 eurot. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning

peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 

(k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks  tema

tööseisundisse ja –asukohta. 

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud  akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on

erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende

kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna

poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest

või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate

amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    350 €

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
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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,

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)

 31.12.2019 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
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 31.12.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hooandja projekt 0 0 0 0

Kooliklass 0 2 100 0 2 100

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 2 100 0 2 100

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 2 100 0 2 100

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 410 2 000

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 410 2 000

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 10 963 6

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 139 80  

Kokku annetused ja toetused 139 11 043  

2021.a. laekus sihtotstarbeline annetus kooliklassi toetuseks, mis võeti arvesse kohustisena vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile

ning kajastatakse tuluna 2022. aastal. Käesolevas aruandes on laekunud annetus kajastatud lisas 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused

ja toetused.

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Raamatute ja muu kauba müük 1 990 1 015

Koolitused 12 140 12 018

Muud ettevõtlustulud 162 3

Kokku tulu ettevõtlusest 14 292 13 036
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Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 0 -392

Koolituskulud 0 -9 770

Projektijuhtimine 0 -600

Kommunikatsioonialane konsultatsioon 0 0

Hooandja vahendustasu 0 0

Muud 0 -201

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
0 -10 963

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent -225 -450

Lähetuskulud 0 -1 484

Koolituskulud -9 700 -4 820

Koolituste korraldamisega seotud kulud -3 336 -679

Koolituste IT teenustega seotud kulud -643 -627

Raamatu trükikulud -1 786 -825

Transpordikulud -145 -323

Panga teenustasud -776 -678

Muud -231 -452

Kokku mitmesugused tegevuskulud -16 842 -10 338

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 183 103

Juriidilisest isikust liikmete arv 2 0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes



12

Eesti Montessori Ühing 2021. a. majandusaasta aruanne

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020

Nõuded ja ettemaksed   

Asutajad ja liikmed 371 20

Kokku nõuded ja ettemaksed 371 20

Võlad ja ettemaksed   

Kokku võlad ja ettemaksed 35 35

MÜÜDUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Asutajad ja liikmed 465 2 519 40 1 392

Kokku müüdud 465 2 519 40 1 392

OSTETUD 2021 2020

Kaubad Teenused Kaubad Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

1 430 800

Kokku ostetud 1 430 800


