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Tegevusaruanne

EVEA tegevuse põhisuundadeks 2020. aastal olid:
* Liikmeskonna ja laiemalt väike- ja keskmise suurusega ettevõtete huvide esindamine erinevates riiklikes ettevõtlusega seotud struktuurides ja
suhetes teiste sotsiaalpartneritega;
* EVEA liikmeskonnale suunatud teenused, üritused, koolitused ning koosolekud;
* Osalemine kodumaistes ja rahvusvahelistes projektides ning koostöövõrgustikes.
2020.a. lõpu seisuga esindas EVEA otse või läbi kollektiivliikmete 5899 väike- ja keskmise suurusega ettevõtet. Käesoleva aruande esitamise
hetkeks oli esindatav liikmeskond kasvanud 6221 liikmeni.
Aruande perioodil MTÜ EVEA-s töötajajaid ei olnud. MTÜ EVEA juhatuse ja volikogu liikmetele töö eest tasu ei makstud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha

18 713

22 963

Nõuded ja ettemaksed

64 738

41 882

Kokku käibevarad

83 451

64 845

Nõuded ja ettemaksed

1 100

1 100

Kokku põhivarad

1 100

1 100

84 551

65 945

Võlad ja ettemaksed

10 226

8 219

Kokku lühiajalised kohustised

10 226

8 219

10 226

8 219

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

57 726

27 555

Aruandeaasta tulem

16 599

30 171

Kokku netovara

74 325

57 726

84 551

65 945

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

40 569

37 132

776

0

0

36 340

41 345

73 472

-20 173

-43 114

Tööjõukulud

-4 575

0

Muud kulud

0

-187

-24 748

-43 301

16 597

30 171

2

0

16 599

30 171

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

23 172

26 394

42

37 206

-20 093

-42 268

-2 637

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

776

0

Muud rahavood põhitegevusest

-11

-7

1 249

21 325

-5 500

-3 300

1

0

-5 499

-3 300

Kokku rahavood

-4 250

18 025

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

22 963

4 938

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-4 250

18 025

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

18 713

22 963

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Antud laenud
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

27 555

27 555

Aruandeaasta tulem

30 171

30 171

31.12.2019

57 726

57 726

Aruandeaasta tulem

16 599

16 599

31.12.2020

74 325

74 325
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2020 ja lõppes 31.detsembril 2020.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Finantsvarad
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne
soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja
nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse
tehingupäeval.
Finantsvarad kajastatakse edaspidi nende õiglases väärtuses. Juhul kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata, siis
kajastatakse muid finantsvarasid nende korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused,
kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).
Kasumid/kahjumid muudelt finantsvaradelt kajastatakse kasumiaruandes real “finantstulu ja -kulu”.
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 arvestusvaluutaks on euro, kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa
Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber
eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes periooodi tuluna ja kuluna.
Finantsinvesteeringud
Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud
jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena
(muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida
tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar-ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid,
mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.
Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates,
mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt
hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei
ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud
alla bilansilise väärtuse).
Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses
juhul, kui ettevõte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb
teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse
finantsinvesteeringut õiglases väärtuses.
Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.
Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni
vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
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Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Ettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse Ettevõtte kontrolli all olevaks, kui Ettevõte omab kas
otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte
tegevusja finantspoliitikat.
Tütar- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse
korrigeeritud ostumeetodil).
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.
Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel
perioodidel ettevõtte osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel
omakapitali kirjetel).
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste
kontserni ettevõtjateja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse soetusmaksumuses.
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel.
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.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub soetusmaksumuse meetodil.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole
tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Samuti kajastatakse
lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Osaluse määr (%)

Tütarettevõtja
registrikood

Tütarettevõtja nimetus

Asukohamaa

Põhitegevusala

12252867

Evea Mentor OÜ

Eesti

Konsultatsioon

31.12.2019

31.12.2020

100

100

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2020
Palgakulu

3 419

Sotsiaalmaksud

1 156

Kokku tööjõukulud

4 575

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

4 575
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2020

31.12.2019

5 899

1 027

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020

31.12.2019

Nõuded

Nõuded

Asutajad ja liikmed

42 769

25 362

Tütarettevõtjad

17 750

12 250

Laenud
2020

Antud laenud

Tütarettevõtjad
EVEA mentor

2019

5 500

Antud laenud

Tütarettevõtjad
EVEA mentor

3 300
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