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GTL Lab Tegevusaruanne 2021
MTÜ GTL Lab põhiolemus
Vastavalt põhikirjale on mittetulundusühing GTL Lab avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille eesmärgiks on luua, uurida ja levitada transformatiivseid
hariduslikke ja sotsiaalselt innovaatilisi meetodeid, mudeleid, vahendeid ning sekkumisi,
et seeläbi panustada üle maailma jätkusuutlikku ja inimeste täit potentsiaali avavasse
arengusse.
Selleks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
1. Algatab ja organiseerib hariduslikke (koostöö-)projekte, toote- ja teenuste
arendust, kampaaniaid ja muid sarnaseid tegevusi.
2. Ehitab üles organisatsiooni jätkusuutlikkust toetavaid partnerlussuhteid,
teenuseid, tooteid ning teisi jätkusuutlikkust toetavaid tegevusi.
3. Võtab vastu annetusi ühingu tegevuste ja eesmärkide toetamiseks nii füüsilistelt
kui ka juriidilistelt isikutelt.
4. Osaleb partnerlussuhetes, võrgustikes, teiste ühingute ja organisatsioonide
tegevustes, et oma eesmärke saavutada.
Liikmete arv on aruande esitamisel endiselt 2 - Maarja Hallik ja Anu Tammeleht. MTÜ
tegevustes osaleb siiski ka teisi inimesi. Ühing loodi 17.09.2019.

MTÜ GTL Lab tegevused perioodil
01.01.2021-31.12.2021
Perioodil 01.01.2021-31.12.2021 jätkas MTÜ GTL Lab oma põhitegevustega. Nende hulka
kuulusid haridusliku koostööprogrammi Proovikivi ellu viimine ja sellele lisandus
suuremal määral ka kesta.me platvormi arendustöö koostöös Kestliku Arengu
Koalitsiooniga. Allpool kirjutame igast tegevusest veidi lähemalt.

Proovikivi innovatsioonilabor & koolitused
Kevad 2021 jätkasime Proovikivi innovatsioonilaboriga ehk õpetajatele ja
noorsootöötajatele suunatud täienduskoolitusega. Toimusid regulaarsed koolituspäevad,
igakuised kohtumised, vahepeal veebipõhised kohtumised mentoritega (koosloome
teemapõhised). Covid oli 2021. a kevadel endiselt mingil määral takistuseks
projektipõhisele õppele, kuid mitmed õpetajad tegid suuri pingutusi selleks, et siiski õpet
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läbi viia. Loe innovatsioonilabori II lennu kohta meie blogist ja vaata, mida õpetajad oma
kogemuse kohta kirjutasid:
●
●
●

https://proovikivi.ee/proovikivi-projekt-maailmamuutjad-voi-changemakerskohtla-jarve-maleva-pohioolis/
https://proovikivi.ee/mida-oppisid-suvemae-kooli-opetajad-kuula-podcasti/
https://proovikivi.ee/tulevikukool-mitte-ainult-mulle/

Ametlikult lõpetas innovatsioonilabori suvi 2021 ehk said TLÜ täienduskoolituse
tunnistused 4 õpetajat - selleks tuli esitada portfoolio ja teha kõik koolitusel ettenähtud
kohustuslikud tööd. Ülejäänud osalejad said diplomid osalemise eest. Kokku oli 20202021 õppeaastal innovatsioonilaboris 22 osalejat (huvilisi oli algul rohkem nagu ikka ja
Covid mõjutas meie tegevusi oluliselt, mistõttu ei olnud ka väga palju “ametlikke”
lõpetajaid).
Sügis
2021
jätkasime
innovatsioonilabori
III
lennuga.
Hoolimata
meie
turunduspingutustest, tuli sügisene grupp üsna väike - alguses tuli 9 inimest, aktiivselt
aga jäid osalema 6 inimest. Kuna Proovikivi on haridusalgatus, siis meil on andmeid anda
lihtsam kogu õppeaasta kohta ja mainime ära ka 2022. a. kevadperioodi. 2022. a. talvel
alanud IV lendu lisandus 23, kellest aktiivselt osalema jäi 18, seega 2021-2022. õ-a. oli
aktiivseid osalejaid kokku 24.

2021-2022. õ-a. osalejaid kirjeldab järgmine:
Tööstaaž on pooltel nii sügisel kui talvel registreerunud õpetajatel üle 10 aasta. Ülejäänud
50% hulgas oli sügisel 1-3 aastase staažiga osalejaid rohkem, kevadel aga 4-10 aastase
staažiga rohkem (Joonis 1).

Joonis 1. Sügis 2021 (vasakul) ja kevad 2022 (paremal) õpetajate tööstaaž.

Endiselt on Proovikivi innovatsioonilaboris osalejad peamiselt põhikooli ja
gümnaasiumiõpetajad. 2021-2022. õ-a. liitus meiega esmakordselt aga ka alushariduse
praktikuid ja üks kõrgharidusvaldkonna õppejõud (Joonis 2).
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Joonis 2. Osalenud õpetajad kooliastmete kaupa.
Ainete poolest olid esindatud populaarsemalt keeled, sh kirjandus, ajalugu ja
ühiskonnaõpetus (vt. joonis 3).

Joonis 3. Aineid, mida osalenud (kooli)õpetajad annavad. NB! Siit on puudu huvijuhid,
noorsootöötajad!
Põhjustena, miks Proovikivi innovatsioonilaboriga liituti, tuuakse enamasti välja
uudishimu ja soovi õppetöös proovida midagi uut ja huvitavat/põnevat, noori kaasavalt ja
motiveerivalt õpetada, õppeainet mitmekesistada ja igapäevaeluga seostada, mõtteid
kolleegidega vahetada, ideid ja uusi oskusi saada, tunni kvaliteeti parandada ja soovi end
harida projektipõhise õppe metoodika osas, sh saada mõtteid nüüdisaegse õpikäsituse
konkreetseks rakendamiseks oma töös. Tuuakse välja ka soovi aineid lõimida, lõimida
formaalset ja mitteformaalset õpet ja teada saada kuidas kaasata kogukonda
projektidesse.
Kuigi innovatsioonilabori küsimustikust selgus, et ootusi on erinevaid ja palju ning
erinevate lendude vahel rõhuasetused varieeruvad. Näiteks ühes lennus võib olla
osalejatel soov õppida kogukonnaga koostööd tegema ja enesearengule ei ole nii palju
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tähelepanu tõmmatud, teisel vastupidi. Üldiselt on alati aga populaarsed ootused näha
õpilastes üldoskuste arengut ja motivatsioonitõusu. Mis puutub ootusi Proovikivi
innovatsioonilaborile ja programmile, siis ka sel perioodil olid selged eelistused:
soovitakse
metoodilisi
materjale
ja
inspireerivaid
näiteid
teiste
juhendajate/koolide/noortekeskuste kogemustest. Mentorite tuge, väljakutseid,
veebiplatvormi jms sooviti ka, aga siiski vähemal määral.

Tasu ja koostöö Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega
2021-2022. õ-a. proovisime esimest korda innovatsioonilaboris osalemise eest küsida
sümboolset tasu (50 eur inimene või 75 eur kuni 5-liikmeline meeskond asutusest), kuna
meie eelneva perioodi KÜSK rahastus lõppes 2021. a. kevadel, siis nägime, et see aitaks
meil katta vähemalt administratiivsed kulud. Seejuures pakkusime tasuta osalemise
võimalust neile, kes tundsid, et ei saa tasu maksta. Selles osas tegime koostööd Tallinna
Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega, kus koolitusjuht Andrea Annus pani kursuse
info üles nii ÕISi kui ka Juhanisse. Rahalise poolega tegeles samuti Andrea ja tasu läks
Tallinna Ülikoolile täienduskoolituse haldamise eest, sh ametlike tunnistuste
väljaandmiseks. Lisaks saavad sümboolse koolitustasu ka kaks koolitajat. Kokkuvõtvalt
võib öelda, et suvi 2021. a. tekkinud idee valideerida, kas osalejaid tuleks ka siis, kui
küsiksime väikest tasu, oli edukas.

Koolitused meie veebilehel
Veel üks oluline uuendus oli 2021. a. see, et lõime oma veebilehele eraldi koolituste lehe,
kus kuvame oma ‘teenuseid’ koolidele ja noorsootöötajatele. Lisasime ka hulga minikoolitusi. Paraku pole me jõudnud neid eriti turustada, kuigi oma infokirjas koolijuhtidele
oleme seda alati maininud. Vaata lähemalt: https://proovikivi.ee/koolitused/ (pilt 1).

Pilt 1. Kuvatõmmis meie koolituste alamlehelt.
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Projektide laat ja muud sündmused
3. juuni 2021 toimus”!Projektide laat”, kus 2020-2021 õ-a. osalenud noored said esitleda
oma projekte. Loe lisa: https://proovikivi.ee/muljeid-proovikivi-projektide-laadalt/.
17. juuni 2021 Proovikivi nõukogu koosolek
14. august 2021 korraldasime koos Arengukoostöö Ümarlauaga arutelu “Koos,
kestlikult!” Arvamusfestivalil, seoses kesta.me platvormiga.
29. september 2021 toimus “Inspiratsiooni Kick-Off”, kus tutvustasime uue õppeaasta
innovatsioonilaborit ja “Koos suudame” konkurssi. Vaata järgi Facebookist:
https://fb.me/e/2Iy0WbE98
15–17. oktoobril 2021 osales Proovikivi tiim koos vabatahtlikega Garage48 EdTech Hack
2021 häkatonil, kus püüdsime välja selgitada, kuidas meie praegusele WordPress lehele
juurde ehitada kogukonna osa või projektide sisestamise osa.
Oli veel plaanis korralda mitu inspiratsiooniüritust, kuid suure koormuse tõttu ning
seetõttu, et meile tundus, et võib-olla siiski pole nende Zoom-kohtumiste vastu liiga suur
huvi, otsustasime, et pigem teeme vähem ja nii sai järgmine väljakutsetega seotud
sündmus lükatud 2022. aastasse. Seevastu käisime aga sügis 2021 külas Kohtla-Järve
Maleva Põhikoolis (vt. pilt 2), kus viisime läbi kaks töötuba. Loe lisaks:
https://proovikivi.ee/kuidas-meil-lainud-on/

Pilt 2. Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis töötuba läbi viimas. Pildil õpetaja Julia Smirnova
(vasakul servas) oma klassiga ja Maarja Hallik Proovikivist (keskel).
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“Koos suudame” konkurss
Meie 2021. aasta üks uusi tegevusi oli koostöös Siseministeeriumiga konkursi “Koos
suudame” läbi viimine. Siseministeerium oli varasemalt seda konkurssi läbi viinud “Mina
suudan” nime all ja vaid ideekonkursina, mille tulemusi tähistati sügiseti. Proovikivi
pakkus välja idee, et korraldame sel õppeaastal konkursi terve kooliaasta vältel ja
tähistame enne suve. Proovikivi lubas pakkuda tuge väljakutsete ning
innovatsioonilaboriga, et projektide tegemine ei jääks vaid kooliväliseks tegevuseks, vaid
julged õpetajad teeksid neid koos õpilastega ainetundides. Samuti muutsime koostöös
ministeeriumiga konkursi statuuti ja hindamiskriteeriumeid, lisades juurde ka idee
valideerimise ja kestliku arengu ning Eesti 2035 eesmärkide osa, ning konkursitöö osana
tuli esitada nüüdsest ka lühike video. Lisaks korraldas Proovikivi ka inspiratsiooniürituse,
kaasas tudengeid ja korraldab kevad 2022 auhinnatseremoonia koos traditsioonilise
projektide laadaga, et kooliaasta lõppu tähistada. Loe lisa konkursi kohta Teeviida lehel:
https://www.teeviit.ee/koos-suudame/

Pilt 3. “Koos suudame” konkursi plakat.

Tudengite kaasamine
2021. aastal oli meil samuti kaasatud mitmeid tudengeid. Kevadel 2021 lõpetasid oma
magistritöö Proovikivi innovatsioonilabori raames Vishnu Raj Maniyil, kes kirjutas
magistritöö disainmõtlemise tööriistade kasutamise kohta projektipõhises õppes (loe
tema blogipostitust selle kohta). Samuti tegi oma magistritöö innovatsioonilabori raames
Maaesa Ayesha teemal, kes arendas edasi Proovikivi SOLO-taksonoomia põhist
refleksioonitööriista. Maeesa kirjutas ka SAGE tudengite uurimismeetodite kogumikku
artikli oma kogemusest juhtumianalüüsina. Innovatsioonilaboris alustas magistrit ka
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Alina Koliada, kuid tema fookus liikus veidi üldisemale uuriva õpetaja arengu toetamisele
ja eemale innovatsioonilaborist.
2021. a. kevadel alustasime Tallinna Ülikooli Proovikivi II ELU projektiga - liitus 18
tudengit. Tudengid panustasid Proovikivi innolabori õpetajatele õppematerjalide
loomisega (vaja linkida), loodi Kiusamise ennetamise veebipõhine töötuba (link) ja
katsetati Proovikivi projekte erinevates asutustes. Kokku osales 2020-2021. õppeaastal
Proovikivis üle 80 tudengi, sh ELU kursuse raames. 2021. sügisel uusi ELU projekte me ei
alustanud. Loe lähemalt: https://proovikivi.ee/80-tudengit-on-proovikivisse-panustanud/

Kesta.me veebiplatvormi (edasi)arendus
Jätkasime arendustööd kesta.me veebiplatvormi kallal koostöös Kestliku Arengu
Koalitsiooni liikmetega, eriliselt Riigikantselei ja Arengukoostöö Ümarlauaga. Kevad 2021
oli väga intensiivne - tegelesime sihtgruppidega fookusgruppide korraldamisega (kokku
7 Zoomi kohtumist), sh nende analüüsimisega. Lisaks erinevad kohtumised
potentsiaalsete koostööpartneritega, nt. KIK, Statistikaamet. Samal ajal tegelesime
platvormi UX ja UI disainiga, tehnilise kirjeldusega, brändinguga, kommunikatsiooniplaani
loomisega, viimaks ka platvormi veebiarendusega - selles kõiges oli abis Riigikantselei
hanke võitjad; lisaks OKEE (tehniline kirjeldus) ja disainer Tiia. Augustis 2021 korraldasime
koos Arengukoostöö Ümarlauaga arutelu “Koos, kestlikult!” Arvamusfestivalil (vt.
https://www.youtube.com/watch?v=x6hcfti0AGs).

Pilt 4. Salvestus Arvamusfestivalil toimunud arutelust Youtube’is.
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Lisaks tegelesime ka väga palju nn kestliku arengu mõõdikute selgitamisega (KAEd +
nende seos Eesti 2035-ga + mis on eesmärgid ja mõõdikud), mille kohta sai loodud Excel
tabel. Selgus, et alam-eesmärgid ja mõõdikud ei olegi väga täpselt paigas ja kindlasti
tuleks selles osas edasi tegutseda. Kuna tegu on suurema mahuga tööga, siis oleks hea
edaspidi leida selleks rahastus ja kindlasti teha koostööd Statistikaameti, Riigikantselei
ja võib-olla ka mõne teise organisatsiooniga.
Kogu platvormi arendamise protsess on olnud võrdlemisi vaevaline ja oleme enamus
endale seatud tähtaegadest ületanud - samas oleme palju õppinud. 2021. a. sügise üks
suurimaid küsimusi oli ka, kuhu majutada platvorm. Esialgu oli plaan see majutada RIKis,
kuid kahjuks nende hinnad olid meie jaoks liiga kallid. Aasta lõpus tegime otsuse, et
majutame siiski Zone’i, kuna platvorm on hetkel lihtveebilehena, mis ei vaja erilisi
tingimusi ja hind on meile palju taskukohasem virtuaalserveris. Praegust veebilehte võib
näha aadressil: kesta.me.

Organisatsiooni jätkusuutlikkus ja areng
2021. a. suvel lõpetasime KÜSKi stardiraha rahastusperioodi. Saime kogu summa
kasutatud ja sellest oli väga suur abi kogu organisatsiooni arengu jaoks - saime veidi
endale palka maksta ja ellu viia mitmeid tegevusi, millest kirjutasime juba eelmises
raportis. 2021. a. juuni-juuli kirjutasime KÜSKile ka tegevuse kohta lõpparuande. 2021.
aastal otsisime võimalusi osaleda partneritena erinevates projektides ja kirjutasime
mitmeid uusi rahastustaotlusi. Kahjuks ei realiseerunud ükski taotlus, samas saime palju
häid kontakte, eriti Soomest ja Rootsist. Jätkasime rahastustaotluste kirjutamisega talvkevad 2022. Samas - osa võimalusi, nt ACF rahastusele sügis 2021 kandideerimise
magasime maha -, seega oleme väga väheste vahenditega suurema enamuse tegevusi
teinud, mis pikas perspektiivis pole kindlasti jätkusuutlik. Nii selle olukorra kui
organisatsiooni arengu arutamiseks korraldasime 2022.a. jaanuar-veebruar tiimiga
arenduspäevad, kuid sellest pikemalt järgmise aasta aruandes.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2021. aasta oli MTÜ GTL Lab jaoks väga tegus - viisime läbi ja
arendasime edasi õpetajatele ja noorsootöötajatele mõeldud täienduskoolitust
“innovatsioonilaborit”, lõpetasime KÜSK rahastusperioodi, tegime algust veebipõhise
kogukonna loomisega (häkatonil), arendasime edasi kesta.me platvormi, juhendasime
magistrante ja tegime ELU projekte, korraldasime projektilaada, alustasime koostööd
Siseministeeriumiga “Koos suudame” konkursi raames.
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Mittetulundusühing GTL Lab

2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

1 555

8 081

41

54

1 596

8 135

1 596

8 135

67

1 605

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 453

6 030

Kokku lühiajalised kohustised

1 520

7 635

1 520

7 635

500

0

-424

500

76

500

1 596

8 135

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Mittetulundusühing GTL Lab

2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

Lisa nr

Annetused ja toetused

10 076

16 970

4

Kokku tulud

10 076

16 970

-10 471

-16 470

-29

0

-10 500

-16 470

Põhitegevuse tulem

-424

500

Aruandeaasta tulem

-424

500

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud

5
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Mittetulundusühing GTL Lab

2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

-424

500

13

-53

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-1 539

1 605

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-4 576

6 029

Kokku rahavood põhitegevusest

-6 526

8 081

-6 526

8 081

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

8 081

0

-6 526

8 081

1 555

8 081
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Mittetulundusühing GTL Lab

2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2019

0

0

0

Aruandeaasta tulem

0

500

500

31.12.2020

0

500

500

Aruandeaasta tulem

0

-424

-424

76

76

31.12.2021
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Mittetulundusühing GTL Lab

2021. a. majandusaasta aruanne

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 ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke
(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete
allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete
esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised
finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks)
hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei
ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust
kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on
vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemiseintressimäära meetodit. Nõuete
bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse
kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist
kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu
kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kulude kajastamine toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil. Kulude liigitamine toimub vastavalt tulemiaruande skeemi nr. 1 kirjetele.
Seotud osapooled
MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. omanikke;
b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
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c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid juriidilisi isikuid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2021
Ettemaks

31.12.2020

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

0

0

501

Sotsiaalmaks

0

0

0

858

Kohustuslik kogumispension

0

0

0

52

Töötuskindlustusmaksed

0

0

0

63

Ettemaksukonto jääk

0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

0
0

0

1 474

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele
Võlad seotud osapooltele
Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa nr

0

0

67

67

7

0

0

2

67

67

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

49

49

Võlad seotud osapooltele

82

82

7

Maksuvõlad

1 474

1 474

2

Kokku võlad ja ettemaksed

1 605

1 605

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

2021

2020

9 076

16 470

1 000

500

10 076

16 970
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Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2021

2020

-5 559

-8 490

Kommunikatsioon ja turundus

-24

-1 910

Videod

-91

-1 442

-1 818

-1 400

-750

-1 250

Reklaam ja kujundus

-1 047

-971

Muud

-1 182

-1 007

-10 471

-16 470

2021

2020

Palgakulu

-4 155

-6 345

Sotsiaalmaksud

-1 404

-2 145

Kokku tööjõukulud

-5 559

-8 490

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

-5 559

-8 490

31.12.2021

31.12.2020

2

2

Tööjõukulud

Programmeerimine
Mentori ja eksperdi kulud

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
LÜHIAJALISED

31.12.2021

31.12.2020

Asutajad ja liikmed

67

83

Kokku võlad ja ettemaksed

67

83

Võlad ja ettemaksed

LAENUKOHUSTISED

31.12.2020

Saadud laenud

Saadud laenude
tagasimaksed

31.12.2021

Perioodi
arvestatud
intress

Asutajad ja liikmed

0

2 500

2 500

0

0

Kokku laenukohustised

0

2 500

2 500

0

0
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

2021

2020

1 950

5 045
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