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Tegevusaruanne

Mittetulundusühingu Planet 27 põhikirjaline eesmärk on elukeskkonna arendamine Ida-Virumaal, Eestis ja rahvusvahelisel tasemel.

MTÜ  Planet 27 peamiseks sihtgrupiks olid 2021.aastal täiskasvanud ja lapsed vanuses 7-13, sh erivajadustega inimesed .

MTÜ Planet 27 peamised tegevused 2021.aastal olid koolitused ja üritused täiskasvanutele ja lastele (linnalaagrid, arendusklassid, lastele

mõeldud raamatute väljaandmine).

Meie linnalaagris oli 5 vahetust (umbes 70 osalejat). Linnalaagreid finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium vastavalt õpihuvilaagrite

korraldamiseks mõeldud toetuse eraldamisele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja

noortevaldkonnas.

Meie heategevus seisnes ka selles, et korraldasime "Sipsik. Järg" projekti tihedas koostöös Narva Keskraamatukogu, Narva Vanalinna Riigikooli, Narva lasteaia Sipsik ja Narva Soldino Gümnaasiumiga. Selle projekti raames me :

- korraldasime ja viisime läbi  infotunnid 4-6.klasside õpilastele Eno Raua loomingust;

- viisime läbi  töötubade ja fanfikute konkursi;

- korraldasime loovtöid koolides, raamatukogus ja lasteaias;

- korraldasime jõulunäituseid ja Eno Raua loomingule pühendatud näitust Narva Keskraamatukogus;

- andsime välja kahes keeles fanfictioni raamatu-kogumiku; 

2021.aastal me andsime välja lasteraamatute"Küülik ja mäger" sarja, mis oli finantseeritud Eesti Kultuurikapitali poolt ja ehitasime metsaraja

Äkkekülas, Narvas.

Meie tegevus on kajastatud meie veebilehel ja Facebookis.

2022. aastal pöörame erilist tähelepanu järgmistele punktidele:

· mitteformaalse hariduse edendamine ja selle kvaliteedi tõstmine;

· õppeprogrammide koostamine ja arendamine;

· ühingu sotsiaalse ettevõtluse arendamine;

· asutuse tegevuste mõju levitamine;

· vabatahtliku töö arendamine;

· koostöö kohalikul tasemel (sh formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimumine);

- lastelaagrite korraldamine laste vaba aja korraldamiseks ja nende mitmekülgseks arendamiseks;

- noorte nõustamine, suunamine ja toetamine elukutse valimisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 20 569 11 512 2

Nõuded ja ettemaksed 4 541 269  

Kokku käibevarad 25 110 11 781  

Kokku varad 25 110 11 781  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 944 259  

Kokku lühiajalised kohustised 3 944 259  

Kokku kohustised 3 944 259  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 11 522 11 197  

Aruandeaasta tulem 9 644 325  

Kokku netovara 21 166 11 522  

Kokku kohustised ja netovara 25 110 11 781  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Annetused ja toetused 11 949 3 773

Tulu ettevõtlusest 10 996 6 569

Muud tulud 2 0

Kokku tulud 22 947 10 342

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -5 855 -5 845

Mitmesugused tegevuskulud -5 575 -4 172

Tööjõukulud -1 873 0

Kokku kulud -13 303 -10 017

Põhitegevuse tulem 9 644 325

Aruandeaasta tulem 9 644 325
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 9 644 325

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -4 272 260

Muud rahavood põhitegevusest -259 -240

Kokku rahavood põhitegevusest 5 113 345

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
3 944 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 3 944 0

Kokku rahavood 9 057 345

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 512 11 167

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 057 345

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 569 11 512
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 11 197 11 197

Aruandeaasta tulem 325 325

31.12.2020 11 522 11 522

Aruandeaasta tulem 9 644 9 644

31.12.2021 21 166 21 166
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Planet 27 (edaspidi: ettevõte) 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud koostatud kooskõlas Eesti

finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Käesolev aruanne on mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb vähemalt kahest põhiaruandest ja lisadest.

Mikroettevõtja eesmärk lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja avaldamisel on anda aruande kasutajale oma

finantsseisundi ja -tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma

majandusotsuste tegemisel kasutada.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha pangas, lühiajalisi pangadeposiite

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul,

kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti

tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni.

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 500 eurot. Väheolulise

maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 500 eurot kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse.

Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja ehitised 8%

Masinad ja seadmed 20 – 30%

Muu põhivara 30 – 40%

Vara amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikust

kasutusest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalik väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, maksuvõlad, laenukohustused ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetusmaksumusega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Annetused ja toetused
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Rahalised annetused ja toetused, mis pole seotud täiendavate tingimustega, kajastatakse konservatiivsuse printsiibist lähtudes tuluna siis, kui

raha laekumine on kindel.

Tulud

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

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Swedpank 20 569 11 512

Kokku raha 20 569 11 512

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 1 400 0

Sotsiaalmaksud 462 0

Pensionikulu 11 0

Kokku tööjõukulud 1 873 0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
1 672 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Mittetulundusühing Planet 27 (registrikood: 80402283) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SVETLANA SMIRNOVA Juhatuse liige 30.06.2022

Resolutsioon:

Käesolevaga kinnitan Planet 27 MTÜ 2021.majandusaasta aruandes esitatud

andmete õigsust



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused 85601 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5142735

E-posti aadress planet27@online.ee


