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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 021 480 2

Nõuded ja ettemaksed 222 267 3

Kokku käibevarad 2 243 747  

Kokku varad 2 243 747  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 2  

Võlad ja ettemaksed 528 264 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 37 613  

Kokku lühiajalised kohustised 528 37 879  

Pikaajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 0 111  

Kokku pikaajalised kohustised 0 111  

Kokku kohustised 528 37 990  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -37 243 -7 652  

Aruandeaasta tulem 38 958 -29 591  

Kokku netovara 1 715 -37 243  

Kokku kohustised ja netovara 2 243 747  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 884 1 794 6

Annetused ja toetused 88 353 16 653 7

Tulu ettevõtlusest 1 979 194 8

Muud tulud 1 0  

Kokku tulud 92 217 18 641  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -49 453 -42 670 9

Mitmesugused tegevuskulud -3 806 -5 332 10

Muud kulud 0 -230  

Kokku kulud -53 259 -48 232  

Põhitegevuse tulem 38 958 -29 591  

Aruandeaasta tulem 38 958 -29 591  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 1 799 1 121  

Laekunud annetused ja toetused 399 5  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 1 989 257  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks 0 -460  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -49 065 -44 818  

Väljamaksed töötajatele -3 892 -4 301  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
50 461 43 197  

Muud rahavood põhitegevusest -150 -416  

Kokku rahavood põhitegevusest 1 541 -5 415  

Kokku rahavood 1 541 -5 415  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 480 5 895 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 541 -5 415  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 021 480 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 -7 652 -7 652

Aruandeaasta tulem -29 591 -29 591

31.12.2015 -37 243 -37 243

Aruandeaasta tulem 38 958 38 958

31.12.2016 1 715 1 715
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Muuseumiühing 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ Eesti Muuseumiühing on kasutanud tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud

kasumiaruande skeemi nr.1, mida on kohandatud mittetulundusühingu majandustulemuste kajastamiseks.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

MTÜ Eesti Muuseumiühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja

–kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud

tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja

müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse

müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha kajastatakse õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olev sularaha, panga arvelduskontodel ja tähtajalistel

hoiustel olevat raha.

Põhitegevuse rahavoogusid kajastatakse rahavooguse aruandes otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa

Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid liikmete ja muude ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

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.

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 korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi 

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetus-maksumuse 

arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

 

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. 

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid
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enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli

õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Saadud mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Saadud tegevuse sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)kajastatakse lähtudes juhendis RTJ

12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest: kajastatakse tuluna siis kui annetuse/toetuse laekumine on praktiliselt kindel

ja annetuse/toetusega kaasnevad sisulised tingimused on täidetud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole

täidetud, kajastatakse bilansis kohustustena.

Juhul kui ühing on mingil perioodil sihtfinantseerimise juba tuluna kajastanud (kuna juhtkonna hinnangul oli ettevõte täitnud sellega seotud

tingimused), kuid järgnevatel perioodidel ilmneb, et sihtfinantseerimise teel saadud vahendid tuleb siiski tagastada, kajastatakse

tagastamise mõju kuluna perioodis, mil tagastamise vajadus ilmnes (st eelmiste perioodide võrdlusandmeid ei korrigeerita).

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti

finantseerimisega (näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi

ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus

nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude

ja kulude vastavuse printsiibist. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult

kindel. Nõudena üles võetud liikmemaksud on aruandeperioodi tuluks ja nende laekumine on kindel.

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 komisjonimüügist kajastatakse pärast kaupade müümist vahendajalt kolmandatele osapooltele.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna

perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja

tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on

ettemaksega järgmiste perioodide eest).

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude hulka kuuluvad riigieelarvest finantseeritud tegevuste kulud ning liikmete ja

mitteliikmete  osalustasudest finantseeritud tegevuste, projektide otsesed kulud. Mitmesuguste tegevuskulude hulka kuuluvad

sihtotstarbeliselt mittefinanteeritud tegevuste kulud, mis on seotud ühingu kõikide tegevuste korraldamisega. 

Seotud osapooled

MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. 

Seotud osapooled on:

a) MTÜ juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju MTÜ põhitegevusega seotud otsustele;

b) eelpool nimetatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskontod 2 021 480

Sularaha kassas

Kokku raha 2 021 480

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 77 77

Ostjatelt laekumata

arved
77 77

Muud nõuded 145 145

Viitlaekumised 145 145

Kokku nõuded ja

ettemaksed
222 222

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 242 242

Ostjatelt laekumata

arved
242 242

Muud nõuded 25 25

Viitlaekumised 25 25

Kokku nõuded ja

ettemaksed
267 267
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Maksuvõlad 415 415

Saadud ettemaksed 113 113

Tulevaste perioodide tulud 113 113

Kokku võlad ja ettemaksed 528 528

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Muud võlad 11 11

Muud viitvõlad 11 11

Saadud ettemaksed 364 253 111

Tulevaste perioodide tulud 345 234 111

Muud saadud ettemaksed 19 19

Kokku võlad ja ettemaksed 375 264 111

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Rahvakultuuri Keskus: projekt Rööpad

viivad pärandini
3 436 -3 436

Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali

korraldamine
1 285 320 -1 285 320

Eesti Kultuurkapital: Ajakirja Muuseum

ettevalmistuskulud, koostamine,

väljaandmine, trükikulu

2 000 5 181 -5 181 2 000

Kultuurimisteerium: Eesti muuseumide

uurimisprojekt
3 069 -100 -2 969

Eesti Kultuurkapital: Eesti Muuseumide

Narva festivali transport
1 100 1 100

Eesti Kutuurkapital: Eesti

Muuseumiühingu aastakoosoleku

korraldamine

865 -865

Kultuuriministeerium: Muuseumide

tootearenduseks lähtuvalt EMMA

statuudist

2 000 -2 000

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö

2015 korralduskulud
11 529 11 529

Hasartmängumaksu Nõukogu

(Kultuurimisteerium): Muuseumiöö

veebilehele muusikapärandi infokihi

ning marsruutide loomise võimaluse

lisamine

1 344 1 344

Kultuuriministeerium: tegevustoetus 21 320 21 320

Muud isikud: mitteliikmete osalustasud

projektides
-30 810 -912 -132

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
11 760 42 469 -100 -16 648 37 481

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
11 760 42 469 -100 -16 648 37 481
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 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali

korraldamine
320 1 200 -1 520 0

Eesti Kultuurkapital: Ajakirja Muuseum

ettevalmistuskulud, koostamine,

väljaandmine, trükikulu

2 000 3 951 -36 -5 915 0

Eesti Kultuurkapital: Eesti Muuseumide

Narva festivali transport
1 100 -1 100 0

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö

korralduskulud
11 529 12 764 -24 293 0

Hasartmängumaksu Nõukogu

(Kultuurimisteerium): Muuseumiöö

veebilehele muusikapärandi infokihi

ning marsruutide loomise võimaluse

lisamine

1 344 -1 344 0

Kultuuriministeerium: tegevustoetus 21 320 23 300 -44 620 0

Muud isikud: mitteliikmete osalustasud

projektides
-132 132 0

Eesti Kutuurkapital: Eesti

Muuseumiühingu aastakoosoleku

korraldamine

1 000 -84 -916 0

Eesti Kutuurkapital: Muuseumiöö 3 490 -3 490 0

Kultuuriministeerium: veebilehe

tegemine
3 500 -3 500 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
37 481 49 205 -120 -86 566 0

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
37 481 49 205 -120 -86 566 0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 147 1 068

Sihtotstarbelised tasud   

Osalustasud projektides 737 726

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 884 1 794
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 86 566 16 648

Mittesihtostarbelised toetused liikmetelt 1 787 5

Kokku annetused ja toetused 88 353 16 653

sh eraldis riigieelarvest 87 954 15 736

sh sihtostarbelised tasud muudelt isikutelt 399 912

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Väljaannete, trükiste müük 184 194

Osalustasu 1 795 0

Kokku tulu ettevõtlusest 1 979 194

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Tooraine ja materjal 0 3 199

Transpordikulud 4 291 2 137

Üür ja rent 500 483

Mitmesugused bürookulud 0 50

Lähetuskulud 0 1 758

Tööjõukulud 4 307 4 201

Kasutatud teenused (sh tõlke-,

kujundus-, küljendusteenused)
23 006 9 525

Reklaamikulud 6 914 7 402

Ürituste majutus, toitlustus 3 914 2 952

Jagatud toetused, auhinnad, kingitused, esinduskulud 461 44

Projektide koolituskulud, osalustasud 6 060 10 670

Autokompensatsioon 0 249

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
49 453 42 670
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Mitmesugused bürookulud 259 375

Lähetuskulud 1 792 587

Kasutatud teenused (sh tõlge,

kujundamine, raamatupidamis-ja juriidilised teenused)  
1 385 2 923

Reklaamikulud 0 670

Transpordi-ja veoteenused, autokompensatsioon 54 293

Materjalikulu 0 79

Liikmemaksud, osalustasud 250 0

Kingitused, auhinnad, esinduskulud 66 405

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 806 5 332

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 3 258 3 266

Sotsiaalmaksud 1 049 935

Kokku tööjõukulud 4 307 4 201

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
4 307 4 201

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 398 418

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 222 113 101 306

2016 Ostud

Asutajad ja liikmed 200

 

2015 Ostud

Asutajad ja liikmed 3 116
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 1 278 901

Isikliku sõiduauto kompensatsioon 0 532

Nõuetena liikmete vastu on kajastatud liikmetelt bilansipäeva seisuga aruandeaasta eest laekumata liikmemaksud mille laekumine on praktiliselt

kindel ja ettemaksed liikmetele. Kohustuste saldona on kajastatud liikmete liikmemaksude ettemaksed aruandeaastale järgnevate perioodide

eest. 

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale on arvestatud tasusid töövõtulepingu ja käsunduslepingu alusel.


