Eesti Kodukaunistamise Ühenduse üldkoosoleku protokoll
Tallinnas, Weitzenbergi 30

15.03.2016 nr 4

Algus: kell 11.00
Lõpp: kell 13.20
Osales: 50 EKKÜ liiget, neist 26 volitusega
(külalisena oli kutsutud raamatupidaja Esti Saare)
Koosoleku juhataja: A. Kittask
Protokollija: S. Turta
Päevakord:
1. EKKÜ auliikmete autasustamine.
2. Häältelugemiskomisjoni valimine.
3. EKKÜ Volikogu liikmete valimine.
4. Häältelugemiskomisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine.
5. Kristiina Baumeisterile EKKÜ teenetemärgi omistamine.
6. EKKÜ 2015 ja 2016 majandusaasta riigieelarve kulude ja tulude analüüsi
läbiarutamine ja kinnitamine.
7. EKKÜ 2015 ja 2016 majandusaasta omavahendite eelarve kulude ja tulude analüüsi
läbiarutamine ja kinnitamine.
8. EKKÜ 2015 majandusaasta revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine.
9. EKKÜ 2015 majandusaasta revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
10. 2016 VP albumi koostamiseks Juhatusele töövõtulepingu sõlmimiseks volituste
andmine.
11. EKKÜ 80. aastapäeva ürituste kava esitamine.
12. Jooksvad küsimused:
a). Informatsioon EKKÜ kuratooriumi moodustamise hetkeseisust;
b). 2016 aasta konkursi läbiviimine ja tähtajad;
c). Konkursi laureaatide autasustamise koha arutelu;
d). Informatsioon õppereisi toimumisest;
e). Muud üleskerkinud jooksvad küsimused.
Koosoleku rakendamine.
A. Altmäe: Juhatuse nimel teen ettepaneku kinnitada üldkoosoleku juhatajaks
A. Kittask.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 50,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati:
Hääletamise tulemusena kinnitati koosoleku juhatajaks Aare Kittask.
A. Kittask: Teen ettepaneku usaldada koosoleku protokollimine, vastavalt EKKÜ Juhatuse
liikmete, esimehe ja sekretäri ametijuhenditele, Sirje Turtale.
Vastavalt MTÜ seadusele võib päevakorda muuta kuni kolm päeva enne koosoleku toimumist.
Kuna taotlusi päevakorra muutmiseks ette nähtud tähtajaks ei ole saabunud ja küsimusi ei ole
laekunud, siis teen ettepaneku eelnevalt e-postiga saadetud päevakord kinnitada.
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1. EKKÜ auliikmete autasustamine.
A. Altmäe andis üle auliikme tunnistuse EKKÜ liikmetele, kes on andnud märkimisväärse
panuse Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liikumisse - Maimu Matt, Valter Haamer, Jüri Muru
ja Priit Herodes.
2. Häältelugemiskomisjoni valimine.
A.Kittask: Teen ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon kolme liikmeline: esimees
Kristiina Baumeister, liikmed Anu Sügis ja Meeli Veia.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 50,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati:
2.1. Kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Kristiina Baumeister, Anu Sügis ja Meeli
Veia.
3. EKKÜ Volikogu liikmete valimine.
A. Altmäe: Juhatusel on ettepanek valida EKKÜ liikmetest ja Volinike Kogu hääleõiguseta
liikmetest täiendavad hääleõigusega Volinike Kogu liikmed Kristel Jupits - Läänemaa esindaja,
Anu Nurmesalu - Pärnu linna esindaja ja Margit Juuse - Ida-Virumaa esindaja.
Nimetatud kandidaadid on esitanud meie koostööpartnerid, kas lahkunud endiste liikmete
asemele või lapsehoolduspuhkusel viibivate isikute asendamiseks.
Teen ettepaneku vastavalt põhikirjale viia läbi isikuvalimised.
Häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise.
4. Häältelugemiskomisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine.
Häältelugemiskomisjon loeb ette salajase hääletamise tulemused: hääleõiguslikke liikmeid 50,
välja jagati hääletussedeleid 50, häältelugemiskomisjonile laekus 50 sedelit.
Salajase hääletuse tulemus:
Poolt: 50,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati:
4.1. Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja nimetada Volinike Kogu hääleõigusega
liikmeteks Kristel Jupits, Anu Nurmesalu ja Margit Juuse.
5. Kristiina Baumeisterile EKKÜ teenetemärgi omistamine.
A. Altmäe: Kristiina Baumeistri panus EKKÜ liikumisse on olnud hindamatu. Tema tõi sisse
elektroonnse asjaajamise. Teen ettepaneku omistada Kristiinale EKKÜ teenetemärk.
Autasustamine toimub suvel VP vastuvõtul.
Koosoleku juhataja viib läbi avaliku hääletamise:
Poolt: 49,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0 (Kristiina Baumeister ei osalenud hääletamisel).
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Otsustati:
5.1. Autasustada Kristiina Baumeistrit EKKÜ teenemärgiga.
6. EKKÜ 2015 ja 2016 majandusaasta riigieelarve kulude ja tulude analüüsi
läbiarutamine ja kinnitamine.
A. Altmäe: Riigieelarve tulude ja kulude analüüs on esitatud Volinike Kogule 08.12.2015.
Analüüs kiideti heaks ning anti nõusolek esitada see lõplikuks kinnitamiseks ühenduse
üldkoosolekul. Selle alusel esitati riigieelarve tulude ja kulude koond, koos EKKÜ 2015. aasta
tegevusaruandega Vabariigi Presidendi Kantseleile, kus see on vastu võetud märkusteta.
2016. aasta riigieelarve tulud ja kulud on koostatud analoogselt 2014. ja 2015. aastatele ning
esitatud VPKle. Vastav leping on kahepoolselt sõlmitud ning 17 896 eurot on kantud meie
konto arvele.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta eelarve
kulude plaan.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 49,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 1 - K. Zimmer.
Küsimus koosoleku juhatajalt: Kas on võimalik koosolekul teada ka erapooletuks jäämise
põhjust?
K. Zimmer: Minu arvates on tegevuskulud liiga suured.
A. Altmäe: Riigieelarvest tehtud kulutused on kõik eelnevalt nii Volinike Kogu poolt
aktsepteeritud ja ka revisjoni komisjoni poolt kontrollitud ning ei esine ülekulu. Küll aga oleme
teinud täiendavaid pingutusi, et taastataks meile riigieelarveline toetus, mis oli enne nn
majanduslangust, st täiendavalt 8000 €.
Otsustati:
6.1. Kinnitada EKKÜ 2015 majandusaasta riigieelarve kulud ja tulud ning 2016. aasta eelarve.
7. EKKÜ 2015 ja 2016 majandusaasta omavahendite eelarve kulude ja tulude analüüsi
läbiarutamine ja kinnitamine.
A. Altmäe: Omavahendite tulude ja kulude esmane analüüs on esitatud Volinike Kogule
08.12.2015, kus ta sai heakskiidu ning anti nõusolek esitada see lõplikuks aruteluks ja
kinnitamiseks ühenduse üldkoosolekul.
Nagu näete on meil lõpptulemus siiski positiivne, vaatamata sellele, et kandsime osaliselt
kuludesse eelmistest aastatest jäänud albumid.
Üheks täiendavaks võimaluseks omavahendite eelarve suurendamiseks oleks sponsorite
leidmine. Selleks tuleb aga sõita üle Eesti, et nendega kohtuda ja selgitada meie tegevust ning
vajadusi.
Siiski töö käib ja paljud kokkulepped on veel pooleli.
Möödunud aastal jäid müümata osa mastivimpleid, albumite jäägid tuli aga maha kanda.
Arutelu küsimused ja vastused:
E. Saare: Täpsustan, albumid kandsime bilansist välja, kandsime kuludesse.
A. Sügis: Kas mastivimplitega ei võiks sama teha?
K. Jupits: Kui suur on transpordikulu?
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A. Kittask: Isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse sõidupäeviku alusel 0,30 €/km,
vastavalt isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude eeskirjale, mis on kinnitatud
MTÜ EKKÜ Volikogus 28. jaanuar 2015 protokoll nr 1.
M. Veia: Meil Ida-Virumaal andis Arvi Altmäe oma kohalolekuga üritusel inimestele nii palju
positiitvsust juurde. Maakodades on selline esinemine inimestele väga vajalik.
E. Saare: Sõidukulu ei ole suur ja aasta peale see summa tegelikult ei ole nii suur.
T. Tallinn: Inimesed lihtsalt ei tea neid sõitusid, kulutusi.
L. Filippov: Sõidudokumendid on kõik avalikud, kõik on igati korrektne.
T. Martin: Arvi, paljudele tänuüritustele Te kohale sõitsite 2015. aastal?
A. Altmäe: Tänuüritustel olen olnud kohal Lääne-Virumaal, Harjumaal ja Läänemaal.
Loengut pidasin Räpinas, kaks korda sõitsin Narva (esimene kord VP vastuvõtu
organiseerimiseks ja teine kord albumite kohale toimetamiseks laureaatidele ning
piirkondadele). Peale nimetatute olid sõidud Lääne-Virumaale ja Tartusse
kuratooriumi moodustamise küsimustes.
T. Tallinn: Võiksime moodustada töögrupi, kes aitaks leida võimalusi, mille pealt saaksime
kokku hoida.
Karl Baumeister: Kas filmimine jätkub Vabariigi Presidendi vastuvõtul autasude üleandmisel?
A. Altmäe: VPK teeb sama filmimist, kas on mõtet dubleerida.
Karl Baumeister: Paljud on seda filmi tellinud.
T. Tallinn: Film ja DVD on erinevad asjad. Tegu on ikkagi DVD. Kas need DVD ikkagi tasuvad
end ära?
A. Altmäe: Kahjuks ei, DVD kulu 379 € ja tulu 120 €.
Tehti ettepanek hääletada, kas tellida DVD või mitte.
Koosoleku juhataja viib läbi avaliku hääletamise.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 26,
Vastu: 22,
Erapooletuid: 2.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada koosoleku seitsmenda päevakorra punkti, EKKÜ
2015 majandusaasta omatulude eelarve kulude ja tulude ning 2016. aasta eelarve kinnitamiseks.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 48,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 2.
Otsustati:
7.1. Kinnitada EKKÜ 2015 majandusaasta omatulude eelarve kulude ja tulude ning 2016. aasta
eelarve,
7.2. Täiendada 2016. aasta eelarvet DVD valmistamise kuludega 350 € (reservi arvelt).
8. EKKÜ 2015 majandusaasta revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine. Ettekanne: L.
Filippov.
L. Filippov esitas koosolekule revisjonikomisjoni aruande aktist olulisema, vastvalt osalejate
soovile. Samas märkis ta, et töö aruandega toimus päris kaua, sest raamatupidajad vahetusid,
igal ühel oma käekiri. Ülle Näksi tegi väga hästi oma tööd revisjonikomisjoni liikmena.
Ühesõnaga, EKKÜ raamatupidamine on igati korras.
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9. EKKÜ 2015 majandusaasta revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
Koosoleku juhataja tegi ettepanek kinnitada revisjonikomisjoni töö.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 50,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati:
9.1. Kinnitada EKKÜ 2015 majandusaasta revisjonikomisjon aruanne.
10. 2016 VP albumi koostamiseks Juhatusele töövõtulepingu sõlmimiseks volituste
andmine.
A. Altmäe: Kristiina on endiselt äriregistris kirjas, tema tööülesandeid on siirdatud teistele.
Kas me oleme nõus rahuldama Kristiina lahkumissoovi?
A. Altmäe: Me ei vali uut Juhatuse liiget, ettepanek on jätta Juhatusse 2 liiget.
K. Jupits: Kristiinat ei saa äriregistrist maha võtta, kuna EKKÜ põhikirjas on kirjas, et Juhatuses
peab olema vähemalt 3 Juhatuse liiget.
Sellisel juhul Kristiina lahkumisotsus lükkub edasi ja ta astub tagasi oktoobris kui toimuvad
Juhatuse uued korralised valimised.
Koosolekul osalejad on sellega kõik nõus.
Koosoleku juhataja juhib tähelepanu, et kuna Kristiinale ei ole juhatuse poolt antud ühtegi otsest
tööülesannet, siis ei toimu ka temale töötasu maksmist ja riigieelarves planeeritud vahendeid
saame kasutada muuks vajalikuks tegevuseks (näiteks albumi koostamine).
A. Altmäe: Kas üldkoosolek on nõus arutama, kes hakkab koostama 2016 VP albumit alates 1.
aprillist, selleks võiks olla näiteks Sirje Turta, kelle tööülesannetes hetkel albumi koostamist ei
ole.
Koosoleku
juhataja
paneb
hääletusele,
kas
anda
Juhatusele
volitused
käsunduslepingu sõlmimiseks albumi koostajaga.
Avaliku hääletamise tulemus:
Poolt: 50,
Vastu: 0,
Erapooletuid: 0.
Otsustati:
10.1. Volitada Juhatust 1.aprillist võtta tööle käsunduslepinguga albumi koostaja.
11. EKKÜ 80. aastapäeva ürituste kava esitamine.
A. Altmäe: EKKÜ 80. aastapäeva ürituse tähistamine on meil ees.
Ikkagi 20 aastat EKKÜ iseseisvunud Eestis nagu Tiina Tallinn mainis.
02. märtsil k.a. esinesin pikema loenguga teemal 80 aastat liikumist “kodu kauniks” Pärnu
Väärikate Ülikoolis.
Teen ettepaneku VPKle, et Vabariigi President teeks vastuvõtu meie Volinike Kogu- ja
auliikmetele, lisaks veel õppereis jm.
M. Veia: Kindlasti reklaamida. Oleks veel ettepanek, et Arvi Altmäe tuleks esinema oma
ettekandega erinevatesse piirkondadesse.
E. Pajula: Selleks võiks ka kaasata raamatukogusid.
A. Altmäe: Väga hea ettepanek.
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Otsustati:
11.1. Kaasata raamatukogusid tutvustamaks kodukaunistamise liikumist üle Eesti.
12. Jooksvad küsimused:
a). Informatsioon EKKÜ kuratooriumi moodustamise hetkeseisust
A. Altmäe selgitab oma nägemust, milleks on kuratooriumi üldse vaja.
Osa piirkondi on omad ettepanekud juba teinud. Kas on välja pakkuda inimesi kuratooriumi
koosseisu?
M. Veia: Lääne-Virumaalt on ka esidaja olemas.
A. Altmäe: Palun täiendada nimekirja, kes oleks nõus esindama oma maakonda.
Väga raske on isegi minul, ilma teie abita, jutule pääseda.
Haldusreform on startinud, milliseks see kujuneb on veel vara rääkida.
Võib-olla peaksime sponsorid kokku kutsuma ja kuulama ka nendepoolseid ettepanekuid,
mitte lihtsalt raha vastu võtma.
b). 2016. aasta konkursi läbiviimine ja tähtajad
A. Kittask: Konkurssi kuupäevaks on 14. juuni, selleks ajaks peavad olema kõik materjalid üles
laaditud piirkonna juhtidele antud One Drive aadressile, kus igal piirkonnal on oma kaust.
Selleks tuleb kõigepealt oma ettevõtte IT-personali abiga programm installeerida. Siis alles on
võimalik tõsta oma materjalid ette nähtud kausta.
Palun sinna tõsta ka piirkonna konkursi komisjoni koosseis, piirkonna abistajad ja
koostööpartnerid jm vajalik.
Arusaamatuste vältimiseks saadan piirkonna juhtidele kindlasti veel täiendavad kirjad, kus on
veelkord kirjas ka vastavad paroolid. Võitjate andmete salvestamiseks saadan täiendava
interneti lingi, kuhu palun väga täpselt kirja panna tabelis küsitu. Näiteks kontaktisikuid ühe
objekti kohta peab olema kindlasti ainult üks.
L. Morina: Kas eriobjektid, näiteks tööstusmaastik, tuleb eraldi näidata?
A. Kittask: Parem on kui on eraldi vastav kaust.
K. Jupits: Maavalitsus ei luba eraldi programme installeerida. Kas oleks ka midagi netipõhist
pakkuda?
A. Kittask: On olemas ka teine võimalus, näiteks kasutada oma arvutit.
Kuna me ajame maavalitsuse asja ja kui peaks tekkima probleeme, et keeldutakse konkursi
tarbeks vajamineva One Drive installeerimist, palun kohe pöörduda minu poole.
c). Konkursi laureaatide autasustamise koha arutelu
Koosoleku juhataja: Juhatusele on seni laekunud ettepanekuid, et VP 2016. aasta vastuvõtu
üritus võiks toimuda Mustvee Kultuurimajas või Põlva Kultuurikeskuses.
Tiina Tegelmanni eelistuseks oli Mustvee Kultuurimaja.
A. Altmäe: Kõik oleneb sellest, mida president otsustab.
d). Informatsioon õppereisi toimumisest
A. Kittask tutvustab reisibüroo Astellariaga läbirääkimisetel olevat Leedumaa õppereisi kava,
mis toimuks 31.07 kuni 03.08.2016.
Hinnapakkumine on mõeldud 30 liikmelisele grupile, hinnaga a` 299 €.
A. Altmäe: Kas lähme sel aastal õppereisile vöi hoiame raha kokku?
L. Filippov: Väga head mälestused Poolast, võib-olla saatkonna kaudu saab organiseerida.
Leedu bussiootekompleksidest oleks eriti huvitatud.
Kristiina Baumeister: Linnahaljastust võiks tutvustama tulla linnavalitsuse inimene.
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A. Kittask: Kas kellelgi on kontakte Leedus, kellega võiks õppereisil kohtuda, et saada
ülevaade, kuidas toimub kodukaunistamine Leedus?
V. Haamer: Räägin läbi Leedu-Eesti seltsiga.
E. Pajula: Võin abistada reisibürood Leedu kontaktisikute leidmisel.
A. Kittask: Kuna läbirääkimised on veel pooleli, siis veel kord küsimus - Kas me lähme
õppereisile Leetu? Kas lähme kui Volikogu liige maksab 50 eurot oma taskust, liikmed
maksvad täies mahus, väljaspoolt tulijale lisandub kuni 10%.
K. Zimmer: Meil on alati olnud omaosalus.
T. Tallinn: Võiksime minna Inglismaale.
A. Altmäe: Ühinen Tiina Tallinna ettepanekuga ja selleks on igati põhjendatud
Rahandusministeeriumist raha juurde küsimine.
Jah, võiks küll minna Inglismaale, kuid persoon alates 1000 €.
T. Tallinn: Kuidas on suhted teiste reisifirmadega?
A. Kittask: Kuna Astellaria on oma põhisuunalt meie tegevusele kõige lähemal, siis seni ei ole
küsitud hinnapakkumisi teistelt reisifirmadelt. Üldiselt inimesed on seda meelt, et
kodukaunistamise liikumise 80. aastapäeva punkt oleks Leedu õppereis. Selleks teeme
ettepaneku reisifirmale, lülitada programmi kohtumine linnahaljastuse spetsialisti ja
omavalitsuse- või riigiesindajaga, külastada vähemalt kahte koduaeda ning bussiootepaviljone.
A. Kittask: Saadame täiendavad materjalid kõikidele, kui täiendused on sisse viidud.
e). Muud üleskerkinud jooksvad küsimused.
L. Filippov: Kas meil on veel kodukaunistamise voldikuid?
S. Turta: EKKÜ laos on veel voldikuid olemas, palun esitage omad soovid, saan saata.
A. Kittask: Sirje leiab Kristiina abiga voldiku elektroonnse versiooni, viib sisse vajalikud
muudatused ja saadab piirkondadele.
Koosoleku juhataja:
A. Kittask
Digitaalselt allkirjastatud
Protokollija:
S. Turta
Digitaalselt allkirjastatud
Lisad:
1. MTÜ EKKÜ üldkoosolekul osalejate registreerimisleht.
2. EKKÜ 2015 ja 2016 majandusaasta riigieelarve kulude ja tulude analüüs.
3. EKKÜ 2015 majandusaasta aruanne.
4. EKKÜ tegevuste aruanne 2015. aasta.
5. EKKÜ 2015 ja 2016 majandusaasta omavahendite eelarve kulude ja tulude analüüs.
6. EKKÜ 2015 majandusaasta revisjonikomisjoni aruanne.
7. Häältelugemiskomisjoni protokoll.
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Kinnitatud
Volinike Kogus
08.12.2015
Protokoll nr 3
Juhatuses 23.11.2015
Protokoll nr 44

MTÜ EKKÜ riigieelarvevahendite 2016 aasta kulueelarve

Seletuskiri
MTÜ EKKÜ riigieelarvelised vahendid nähakse ette seaduse „2016. aasta riigieelarve“
kohaselt Vabariigi Presidendi Kantselei (VPK) eelarves eraldisena 17896 eurot.
Eraldise sihtotstarbeliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eestimaa keskkonna kaunimaks
kujundamisele. MTÜ EKKÜ ülesandeks on korraldada kodukaunistamise alaseid üritusi
(konkursse, ülevaatusi, seminare jt), propageerida kodukaunistamise ideed massimeedia ja
teiste kommunikatsioonide kaudu, koguda ja süstematiseerida kodukaunistamise alast teavet
ning korraldada kodukaunistamise alase teabe kirjastamist ja levitamist Ühenduse liikmetele
ja teistele huvitatud isikutele.
Juhindudes seatud ülesannetest on EKKÜ riigieelarve kuludeks planeeritud esmajärjekorras
üldrahvaliku liikumise „kodu kauniks“ üleriigiliste konkursside „Eesti kaunis kodu 2016“ ja
„Energiasäästlik kaunis kodu 2016“ laureaatidest fotoalbumi koostamine ja trükitehniline
vormistamine. Teiseks kuluartikliks on planeeritud organisatsiooni juhtimisega seotud kulud:
juhatuse liikmete ja tehniliste töötajate töötasud.
MTÜ EKKÜ riigieelarve tulude ja kulude kohta parema ülevaate saamiseks on esitatud 2015
aasta tulude ja kulude plaan ning selle täitmine.
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1. Tulud

Plaan

Täitmine

Plaan

2015

2015

17 896

17 896

17 896

7 802

7 800

209

210

165

165

67
9 653
10 094
----

68
9653
10 094
----

17 896

17 896

2016

2. Kulud
2.1.Väljaande kujundus
ja trükk
7 806
2.2.Personalikulud:
2.2.1. EKKÜ 2015/16 aasta
väljaande piirkondade
fotode valik
187
2.2.2. EKKÜ 2015/16 aasta
väljaande tekstide
koostamine
200
2.2.3. EKKÜ 2015/16 väljaande
tõlketööd
67
2.2.4. Juhatuse liikmed
9 636
Kokku p 2.2.
10 090
2.3. Transpordikulud
---Kokku kulud p 2

17 896

Märkused:
1.

01.11.2015 seisuga koostatud eelarve aluseks on saabunud juhatuse täiendused.

Koostas:
Digitaalselt allkirjastatud
A. Altmäe
Esimees
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KINNITATUD
Üldkoosolekul 15.03.2016
Protokoll nr 4
ALUSED KINNITATUD
Volinike Kogus 08.12.2015
KOOSKÕLASTATUD
Juhatuses 23.11.2015

EKKÜ omavahendite 2014/2015 aasta plaan ja täitmine ning 2016 aasta omavahendite
tulude ja kulude eelarve
Seletuskiri
Sissejuhatus
EKKÜ omavahendite eelarve tulud moodustuvad EKKÜ põhikirjas sätestatud
majandustegevusest. EKKÜ riigieelarve tulude ja kulude kohta peetakse vastavalt VPK
ettekirjutusele eraldi arvestust selleks ettenähtud pangakontol SEB pangas.
EKKÜ omavahendite eelarve on koostatud põhimõttel, et kogu EKKÜ tegevuseks vajalik
finantseerimine oleks kaetud riigieelarve eraldistest ja omavahendite tuludest.
EKKÜ-l on edukast majandustegevusest aastatel 2006-2008 rahalist ülejääki, mida on olnud
võimalik kasutada ettenägematute tulude alalaekumisega.

2015 aasta omavahendite eelarve tulud ja kulud
2015 aastal esines mõningaid probleeme tulude laekumisega. Senised lepingupartnerid
reklaami müügis (Väätsa Prügila ja Muinsuskaitseamet loobusid ühepoolselt lepingu
tingimuste täitmisest, millega kaasnes tulude alatäitumine 1860 euro võrra.
Samas omavahendite eelarve tulud suurenesid planeerituga võrreldes 280 euro võrra. Eelarves
planeerimata mastivimplite müügitulu moodustas 2770 eurot ning DVD müügitulu 110 euro.
Lisandus ka uus lepingupartner Tallinna Polütehnikumi näol, millega tulud täienesid 900 euro
võrra. Kokku suurenesid tulud võrreldes planeerituga 3442 euro võrra.
Kulude osas suurenesid plaanivälised kulud mastivimplite ostu arvelt summas 2598,85 euro
võrra (4524 – 1925,15= 2598,85 eurot). Ülekulu tekkis ka EKKÜ telefoni kasutamisel, kus
kulu ületas 56 euro ulatuses planeeritud summa. Ülejäänud kulude osas on saavutatud
planeeritule ligilähedane täitmine.
Mastivimplite ostu summa kujunes 2014 aasta Siseministeeriumi poolt finantseeritud
lipukultuuri tõhustamise projektist, millest jäi EKKÜ-l Siseministeeriumi ees võlg1925,15
eurot. Kuna lipukultuuri projekt tõusetus ka tänavu, siis oli vajalik 2014 aastal realiseeritud
Siseministeeriumi mastivimplid tänavu uuesti soetada. Mastivimplite ostuhind aga oli 2015
aastal kõrgem, mis moodustas võrreldes 2014 aastaga suurema kulu. Samas investeeriti ka
täiendavalt mastivimplite soetamisse täiendava tulu saamise eesmärgil. Oodatud tulu jäi
saamata ning soetatud 49 mastivimplit suurendas laoseisu, mis vähendas ka kasumit.
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Seega tulude ja kulude arvestuses lõpetab EKKÜ 2015 aasta positiivselt. Kasumi suuruseks
kujunes 706 eurot.
Siinjuures on oluline märkida, et eelarve kujundamise faasis, albumite müügiplaani
koostamisel on vajalik muuta senist korda. Kuna albumite koostamise kulud kantakse
riigieelarvelistest vahenditest, siis nimetatud kulusid ei ole otstarbekas üle kanda
omavahendite eelarvesse. Siit tuleneb vajadus 2008. aastast lattu kuhjunud müümata albumite
mahakandmine, mis on aastatel 2008-2015 pidevalt kasvanud ning moodustab rahalises
väärtuses üle 7000 euro. 2015 aasta omavahendite eelarve analüüsis on teostatud esimene lao
seisu vähendamine summas 3656,73 euro väärtuses, mida tuleb jätkata ka järgmistel aastatel.
2015 aasta omavahendite eelarve analüüsist selgub, et 2015 aastaks planeeritud ülesanded on
suures osas täidetud. 2015 eelarve tulude ja kulude arvestuses on saavutatud positiivne
tulemus. Tulud moodustasid 20872 eurot ja kulud 17061 eurot, mis moodustab positiivseks
tulemiks 3811 eurot ja mida vähendab järele jäänud laoseis 706 eurole.
2016 aasta omavahendite eelarve koostamise põhimõtted:
1. Aluseks on võetud EKKÜ majandustegevus, mis seisneb EKKÜ väljaande
turustamises ning reklaami müümises.
2. Analoogiliselt 2015 majandustegevuse tulemile on omavahendite eelarve koostamise
taotluseks saavutada tulude ja kulude arvestuses positiivne tulemus.
3. Omavahendite eelarve olulise tulu moodustab EKKÜ väljaande müük, mille tiraažiks
on 1400 eksemplari, millest turustatakse 1200 eksemplari üksiku eksemplari hinnaga
10 € koos käibemaksuga.
4. EKKÜ väljaande turustamata 200 eksemplarist moodustub VP fond, kingitused
piirkondadele ja sponsoritele ning arhiiv, mida ei kajastata kuluna.
5. Ärikuludes p 2.2.1.-2.2.9. on eelarves planeeritud oluline kulude vähenemine
võrreldes 2015 aastaga. Raamatupidamise teenuse ostmine 2015 aastal õigustas end
ning planeeritud on selle teenuse ostmise jätkamine.
6. 2015 aasta kogemused näitasid, et EKKÜ tegevuse eesmärkidest lähtuvalt on
otstarbekas juhatuse transpordi kulusid suurendada. Vastavalt Volinike Kogus
08.12.2015 kinnitatud 2016 aasta eelarve alustele on transpordile eraldatavaid
vahendeid suurendatud 3900 € aastas.
7. Eraldi esimehe ametipalk kaotatakse ning esimehe tööülesandeid vaadeldakse ühiselt
nii juhatuse liikmena kui esimehena ja summaarne suurus on kinnitatud 2014
oktoobris Üldkoosolekul.
8. Eelarves on planeeritud reserv, mille suurus sõltub EKKÜ väljaande müügist ning
kasutatakse vastavuses vajadusele: õppereisi kulude katteks, artiklite kirjutamiseks,
revisjonikomisjoni töö tasustamiseks ja sõiduautode täiendavaks kuluks. Otsused
langetatakse Volikogus või Juhatuses.
9. Seoses juhatuse liikmete rotatsiooniga on sõiduautode kasutamine ja töötasud eelarves
antud ühe reaga. Seoses juhatuse liikme Kristiina Baumeisteri lahkumisega töölt
jätkavad juhatuses 2014 aasta oktoobris kinnitatud volitustega ja töötasudega esimees
Arvi Altmäe ja juhatuse liige Aare Kittask kuni uue juhatuse valimisteni oktoobris
2016. Juhatuse liikmete tööülesanded ja sõiduauto kasutamise vajadused on omavahel
seotud. Seoses uue sekretäri tööle asumisega 01.01.2016, kellel puudub võimalus
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isikliku sõiduautot kasutada, on ette näha mõningane esimehe transpordivahendi
kasutuse suurenemine.

Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Raamatupidamise aruanne
Bilanss
(eurodes)

Lisa
31.12.2015 31.12.2014 nr
Varad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
KOKKU käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritudkulum
Aastaaruande tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

21700
786
4081
26567

21600
702
7738
30040

2
3
5

0
0
26567

0
0
30040

7

739

8
9

739
739

4918
0
4918
4918

25122
706
25828
26567

29167
-4045
25122
30040
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Eesti Kodukaunistamise Ühendus
2015.a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2015
Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aastaaruande tulem

2014 Lisa nr

21000
20872
41872

44821
18740
63561

10
11

-3104
-22004
-16058
0
-41166
706
0
706

-26925
-26707
-13807
-169
-67608
-4047
2
-4045

12
13
14
7

Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2015
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Põhitegevusega seotudkohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus

2014 Lisa nr

706

-4047

0
0
-84
3657
-4179
100

169
169
19611
2156
-18897
-1008

0
0
100
21600
100
21700

3
3
-1005
22605
-1005
21600

7

2
2
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Netovara muudatuste aruanne
Kokku netovara

(eurodes)

Akumuleeritudtulem
31.12.2012
Aruandeaasta
tulem
31.12.2013
Aruandeaasta
tulem
31.12.2014
Aruandeaasta
tulem
31.12.2015

31738

31738

-2571
29167

-2571
29167

-4045
25122

-4045
25122

706
25828

706
25828

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
üldine informatsioon
MTÜ Kodukaunistamise Ühendus on koostanud 2015.a. Raamatupidamise aastaaruande
Raamatupidamiseseaduse p.17 alusel lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja
muid lõhi-ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse arvele soetusmaksumuses, milleks
on finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha
Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil- äritegevuse rahavoogude leidmisel on
korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud
käibevarade ning lõhiajaliste kohustuste saldode muutused investeerimis-ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
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Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel
hinnatakse igat nõuet eraldi.

Varud
Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest
kulutustest, millised on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja
seisundisse.
Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus
või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara on vara soetusmaksumusega üle 320 euro ühikukohta ja kasutusajaga
üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ning vara soetamisega seotud otsesest kulutustest.

Finantskohustused
Finantskohustusteks loetakse tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid pikaajalisi võlakohustusi.
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud
finantskohustuse eest makstud või saadudtasu õiglane väärtus. Algne finantskohustus sisaldab
kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis kui see on rahuldatud, lõpetatus või aegunud.

Annetused ja toetused
Saadudsihtfinantseerimine , mille puhul kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse
bilansis kohustusena. (SME IFRS 24.4 (e)). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühivõi pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste
täitmine.

LISA 2 Raha
(eurodes)
Kokku raha

31.12.2015
21700

31.12.2014
21600

MTÜ-l avatud kolmpangakontot SEB Eesti Ühispangas.
Arveldusi pangakontodel peetakse erialdi- ühel pangakontol ainult Harjumaa piirkonna konkursi ja albumite väljaandmisega seotud tehingutega. Teisel kontole arveldatakse tegevuskuludeks
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saadud vahenditega ja kolmandal kontol arveldatakse vahenditega, millised on teenitud
albumite ja raamatute müügiga, samuti sponsoritelt reklaamiks saadudvahendid.
Rahajäägid on panga väljavõttega võrreldud ja saldod raamatupidamise andmetel võrduvad saldodega pangaväljavütete.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

Nõuded ostjate vastu
Ostjate laekumata
arved
Maksud ja ettemaksed
tagasinõuded
Muud nõuded
viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Nõuded ostjate vastu
Ostjate laekumata arved
Maksud ja ettemaksed
tagasinõuded
Muud nõuded
viitlaekumised
Ettemaksed
tulevasteperioodide
kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Jaotus
järelejäänud
31.12.2015 tähtaja järgi
12 kuud
1-5 aastat
405
405
405
381

405
381

786

786

Jaotus
järelejäänud
31.12.2014 tähtaja järgi
12 kuud
1-5 aastat
437
437
437
437
157
157
2
2
106

2
2
106

106

106

702

702

Üle 5 aasta

Lisa nr

üle5 aasta

Lisa nr

4
6
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Lisa 5 Varud
(eurodes)
31.12.2015
4081

Valmistoodang

31.12.2014
7738

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
ettemaks
Käibemaks
Üksikisikutulumaks
Sotsiaalmaks
Kohustuslik
kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Ettemaksukontojääk
Kokku maksud ja
ettemaksed

Maksuvõlg
33
233
443

31.12.2014
Ettemaks

Maksuvõlg
119
408
655

15
15

27
30

381
381

157
739

1239

Maksuvõlgnevused ja ettemaksed on võrreldud Maksuameti saldopäringuga. Maksukohustused on täidetud jaanuaris

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
Amortisatsioonikulu

Kokku

Arvutid ja

Masinad

arvutisüste

ja seadmed

2648
-2478
170

2648
-2478
170

2648
-2478
170

-170

-170

-170
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31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

2648
-2648
0

2648
-2648
0

2648
-2648
0

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

2648
-2648
0

2648
-2648
0

2648
-2648
0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
12 kuud
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide
tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

0
0
739

0
0
739

739

739

31.12.2014
12 kuud
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide

33
43
1239
2703
2703
900
900

Jaotus
järelejäänud
tähtaja järgi
1-5 aastat
Üle 5 aasta

lisa nr

Jaotus
järelejäänud
tähtaja järgi
1-5 aastat
Üle 5 aasta

lisa nr

33
43
1239
2703
2703
900
900

6

20

tulud
Kokku võlad ja
ettemaksed

4918

4918

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2015
Saadud

2014
Tagastatud

Saadud

Tagastatud

Sihtfinantseerimine
MKM

5425

2320

11000

4075

Kokku sihtfin.
tegevuskuludeks

5425

2320

11000

4075

2015

2014

3104

26925

17896

17896

21000

44821

2015
3550
11310
2866
3146
20872

2014
4610
10245
3885

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised
annetused ja toetused
Kokku annetused ja
toetused

Lisa 11 Tuluettevõtlusest
(eurodes)

Reklaami müük
Albumite ja DVD müük
Mastivimplite müük
Muud tulud ettevõtlusest
Kokku tulu ettevõtlusest

18740
21

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Sihtfinantseerimine
Kokku sihtotstarbeliselt
finantseeritud projektide
otsesed kulud

2015
-3104

2014
-26925

-3104

-26925

2015

2014

-1415

-40

-3657
-2089
-4524
-10319
0,00

-6975
-5641
-4667
-7384
-2000

-22004

-26707

2015
-12074
-3984
-16058

2014
-10352
-3455
-13807

4

4

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused
bürookulud
Albumite väljaandmise
kulu
Sõidukulud
Mastivimplite ostu kulu
Muud tegevuskulud
Muud tegevuskulud
Kokku mitmesugused
tegevuskulud

Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksu
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv
taandatud täistööajale
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Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpuseisuga
Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

2015
66
56

2014

2015

2014

9636

8897
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MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse tegevuste aruanne 01.01.2015 kuni
31.12.2015

Läbiviidud tegevused:
1. EKKÜ üldkoosolekud:
Aruande perioodil toimus kaks elektroonilist üldkoosolekut: 17. märtsil 2015 nr 2 ja 28. juunist13.juulini 2015 nr 3.
2. EKKÜ volinike kogu koosolekud:
Aruande perioodil toimus kolm volinike kogu koosolekut: 28. jaanuaril Vabariigi Presidendi
kantseleis A. Weizenbergi 30, Tallinnas; 18. juunil Vabariigi Presidendi kantseleis A.
Weizenbergi 30,Tallinnas ning 08. detsembril 2015 A. Weizenbergi 30, Tallinnas.
3. EKKÜ juhatuse koosolekud:
Aruande perioodil on toimunud 11 juhatuse koosolekut: 2.-12. jaanuaril elektrooniline koosolek
nr 36; 17. veebruaril elektrooniline koosolek nr 37; 17. aprillil elektrooniline koosolek nr 38; 18.
mail elektrooniline koosolek nr 39; 11. juunil elektrooniline koosolek nr 40; 18. mail koosolek
nr 41 Vabariigi Presidendi kantseleis (A. Weizenbergi 30, Tallinn); 14. juulil elektrooniline
koosolek nr 42; 18. augustil elektrooniline koosolek nr 43; 23. novembril elektrooniline
koosolek nr 44; 8. detsembril koosolek nr 45 (Weizenbergi 30, Tallinn) ja 29.-31. detsembril
elektrooniline koosolek nr 46.
4. Üldrahvaliku liikumise „kodu kauniks“ propageerimise üritused:
Kõigis üheksateistkümnes piirkonnas viidi läbi juba kaheksateistkümnendat korda konkurss
„Eesti Kaunis kodu“ ja korraldati vastavasisulised tänuüritused. Piirkondlikud võitjad esitati
üleriigilisele konkursile.
Koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga selgitati seitsmendat korda välja üleriigiline kaunim
kortermaja ja koostöös Muinsuskaitseametiga selgitati kolmandat korda välja kaunim üleriigiline
muinsuskaitseobjekt.
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Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu“ liideti esmakordselt tavaks saanud konkursiga ja selle
raames selgitati välja kolme kategooria (eramu, kortermaja ja ühiskondlik hoone) üleriigiline
parim energiasäästlikum objekt.
Kõik üleriigilise konkursi võitjad esitati Vabariigi Presidendi tunnustuse saamiseks.
Kirjastati fotoalbum „Eesti kaunis kodu 2015“ 128 lk (tiraaž 1400 eksemplari), mis sisaldab
ülevaateid kodukaunistamise konkursi võitnud objektidest 19 piirkonnast, 3 artiklit endiste
kodukaunistamise piirkonnajuhtide kohta ning 4 artiklit energiasäästlike kaunite kodude kohta.
Fotoalbumis on kajastatud konkursi „Eesti kaunis kodu 2015“ läbiviijad ja piirkondlikud
toetajad, samuti ühenduse toetajad ja koostööpartnerid.
Eesti lipukultuuri propageerimiseks omistati 335 kodule riigihalduse ministri tänukiri koos
rahvusvärvides mastivimpliga.
23. augustil toimus Vabariigi Presidendi, Vabariigi Presidendi kantselei ja MTÜ EKKÜ
korraldatud konkursi „Eesti kaunis kodu 2015“ laureaatide autasustamine Narvas, kus anti üle ka
meie koostööpartnerite (Eesti Korteriühistute Liit, Muinsuskaitseamet ja Eesti Olümpiakomitee)
eriauhinnad.
31.juulist kuni 1.augustini toimus volinike kogu õppereis Saaremaa konkursi „Eesti kaunis
kodu“ võitjate kodudesse, Saaremaa Maavalitsusse ja küladesse.
22. mail 2015 toimusid esimehe kohtumised Saare maavanemaga, Kuressaare linnapeaga ja
esimees avas Saaremaa lillepäevad. 12. juunil 2015 pidas esimees loengu teemal „Tõhus
haljastus“ Räpina Hea kodu päevadel.
5. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kõige olulisemad toetajad 2015 aastal olid:
Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei, Husqvarna Eesti OÜ, Tikkurila AS, Isover AS, Tallinna
Polütehnikum ja Saint-Gobain Ehitustooted AS.
6. Üldrahvaliku liikumise „kodu kauniks“ MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
kuratooriumi moodustamine:
Juhatuse esimees algatas detsembris EKKÜ kuratooriumi moodustamise. Kuratooriumi
moodustamise eesmärgiks on kaasata erinevatest maakondadest/piirkondadest liikumist
toetavaid isikuid, kes aitaksid kaasa uute ja värskete ideede saamisel ning abistaksid arenguliste
ülesannete täideviimisel.
Kohtumised Lääne-Virumaal, Läänemaal ja Tartumaal annavad lootust kuratooriumi loomise
õnnestumisse.

Arvi Altmäe
EKKÜ juhatuse esimees
11. jaanuar 2016
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EKKÜ omavahendite 2014/2015 aasta plaan ja täitmine ning 2016 aasta omavahendite tulude ja kulude alused
1. Tulud

2015

2015

Märkused 2015 tulude
ja kulude kohta

2016

Müügiplaan 1200

1400tk/10€
10 920
(plaan 1200x9,1)

Variant 1

Täitmine

1.1.Albumite müük
tulu käibemaksuta,
tulu

1400tk/10€
10 920
(1200x9,1)

Trükitud 1400
Müüdud 1169
tulu 11200 €

1.2.Mastivimplite müük

-----

2770

1000

1.3.DVD müük
1.4.Reklaami müük:
Husqvarna Eesti OÜ

----5 510
1 300

110
4 450
1 300

----5 350
1 300

Tikkurila AS

900

900

Väätsa Prügila AS

960

----

-----

Muinsuskaitseamet

1 000

----

-----

Isover AS

1 350

1 350

1 350

Tallinna Polütehnikum

----

900

900

Tasutud 2014 lõpus

Lõune-Eesti Hooldekeskus AS

märkused

2015 müümata 49 vimplit
(1000€) a 20,41 €/tk

900
Võimalik täienemine

900
??

1.5.Muud laekumised

----

2 342

AA transport +
õppereisi omaosalus

Võimalik täienemine

----
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KOKKU TULUD p 1

2. Kulud
2.1.Personalikulud
2.1.1. Juhatuse töötasud
2.1.2. IT haldus töötasu
Kokku personalikulud p 2.1.

16 430

20 872

17 270

5201.41
565
5 766,41

5 220
565
5785

180
70
100
350
-------

184
----156
350
26
----

1925,15
---1 100

4 524
---1 100

Ülekulu 2598,85

------1 100

3 725,15

6 340

Ülekulu 2 614,85

1 730

2336

2203

Ülekulu 18,59
Ülekulu 18,59

5201.41
565
5 766,41

2.2.Tegevuskulud
Ärikulud
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Kantseleikulud
teabeliin 1188
EKKÜ telefon
Presidendi DVD
DVD koopiad
Energiakonkursi
meened
2.2.7. Mastivimplite ost
2.2.8. Vara amortisatsioon
2.2.9. Raamatupidamise
teenus
Kokku ärikulud
2.2.1—2.2.9.

Leping lõpetatud
Ülekulu 56,00

180
---100
350
-------

Loobusime

2015 kulud kandis ja 2016
kulud kannab VPK

Kulud transpordile
2.2.10. Juhatuse auto hüvitis

3 800.00

Volikogu otsus 8.12.2015
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2.2.11. Volikogu transpordi
hüvitis
2.2.12. EKKÜ auto liising
Kokku transport
2.2.10—2.2.12.

2.3.Õppeüritused/koosolekud jm
2.3.1. Koosolekute kulud
2.3.2. Albumite kulu (lao
jääk)
2.3.3. Reserv (õppereis,
transpordi täiendav k
Majand.aasta revid
Teenetemärk
Artiklite kirjutamine

Ülekulu 95.00

90

185

237
2 663

237
2 625

---3 900.00

150
200x4,606=
921,2€

144
-----

150
-----

3 105

3 204,24

100

5 723,59
1 530 õppereis
89 maj. rev.
301
247 E. Pajula

Kokku 2.3

4 275,44

2 311

Kokku kulud p.2

16 430

17 061

Ülekulu 631

17 270

Planeeritav tulem
(Tulu p1 – kulu p2)

0,00

+3 811
(2015 eelarve
tulude/kulude
arvestuses)

+706 koos lao
jäägiga
Lao jääk kustutatud
3656,73

0,00

Volikogu liikmete transport

200 albumit ei moodusta kulu
Need on soetatud teisest
eelarvest
Õppereis ……..
Maj. rev. ……..
Teenetemärk ……..
Artiklid ……
Ja muu …….

5 873,59

oli majandamise eesmärk
2015 ja on 2016
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MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Tallinn

Reg nr 80131041, aadress Pärnu mnt 62, 10135

Revisjoni kokkuvõte
11.02.-07.03.2016 kontrollis revisjonikomisjon koosseisus: Leo Filippov, Ülle Näksi ja Marika
Saks MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus majandusaasta aruannet, mis on koostatud
ajavahemiku 01.01.2015-31.12.2015 kohta.
Raamatupidamise aastaaruande koostamine on juhatuse ülesanne. Revisjonikomisjoni
kohustuseks on kontrollimise tulemustele tuginedes anda omapoolne hinnang raamatupidamise
aastaaruande kohta.
Kontrolli eesmärgiks on veenduda, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega
ebatäpsusi. Raamatupidamise aastaaruandes kontrolliti algsaldosid ja võrreldi aruandeaasta
lõppsaldosid raamatupidamisregistritega, kontrolliti väljavõtteliselt algdokumente, millel
põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.
Kontroll hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete
vastavust raamatupidamise seadusele ning hinnati raamatupidamise aastaaruande esituslaadi
tervikuna.
Kontrolli käigus hinnati MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus 2015. a tegevusaruannet.
Tegevusaruandes on välja toodud aruandeaasta olulisemad tegevused. Aruanne kajastab ühingu
tegevusi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kokkulepped, koosolekud, nõupidamised ja
otsused on protokollitud ning saadetud osalistele.
2015. aasta finantstulem oli 706 eurot kasumit, bilansimahuks seisuga 31.12.2015 oli 26 567
eurot, raha pangakontodel kokku 21 700 eurot.
Oleme seisukohal, et revisjonile esitatud aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise
seadusest ja raamatupidamise Heast Tavast ja ei sisalda vigu ega ebatäpsusi ning kajastab
õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus majandusaasta tegevuse tulemit ja
finantsseisundit seisuga 31.12.2015.

Revisjonikomisjon:
Esimees:

Leo Filippov, EKKÜ liige Saaremaalt

Liikmed:
Ülle Näksi

Hiiu Maavalitsuse finantsnõunik, EKKÜ liige

Marika Saks Põlva Maavalitsuse APO osakonna peaspetsialist, EKKÜ liige

Allkirjastatud digitaalselt
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MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse 15.30.2016 üldkoosoleku
häältelugemiskomisjoni protokoll
Komisjon koosseisus: Kristiina Baumeister, Anu Sügis, Meeli Veia
viinud läbi salajase hääletamise tuvastas järgmist:
1. Häälõigusega liikmeid 50
2. Volinike kogu täiendavate liikmete valimiseks anti välja 50 sedelit, tagastati 50 sedelit.
Hääli anti järgmiselt:
Kristel Jupits - 50 poolthäält;
Anu Nurmesalu – 50 poolthäält:
Margit Juuse – 50 poolthäält.
Ettepanek kinnitada volinike kogu hääleõigusega liikmeteks Kristel Jupits, Anu Nurmesalu ja
Margit Juuse.
Häältelugemiskomisjoni liikmed:
Kristiina Baumeister (allkirjastatud digitaalselt)
Anu Sügis (allkirjastatud digitaalselt)
Meeli Veia (allkirjastatud digitaalselt)
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