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Eesti Muuseumiühingu tegevuse aastal 2015 aruanne.

Aasta 2015 oli Eesti Muuseumiühingule suhteliselt soodne. Ühingul on seisuga 31.12.2015
417 liiget, eelmisel aastal astus ühingu liikmeks 17 inimest, aasta jooksul lahkus 2 liiget
(surnud).
Ühing korraldas õppereisi Istanbuli, et külastada EMYA-l võitnud Süütuse muuseumi ning
lisaks veel teisigi muuseume. Mitmes muuseumis toimusid ka kohtumised
muuseumitöötajatega.
Esimest korda sai Muuseumiühing eelmisel aastal palgalise töötaja. Seni oli ühingu
asutamisest saadik ühingu tegevuse korraldamine juhatuse liikmetele nn ilmarahata töö
isamaa heaks. Tänu ühingu sekretärile sujus ühingu töö ladusalt ja probleemideta.
Muuseumiühingul on traditsioon valida Muuseumisõpra, inimest, kes on oma tegevusega
panustanud Eesti muuseumidesse. Eelmisel aastal valiti kaks muuseumide sõpra, nendeks olid
Kadri Tiisel Vikerraadiost ja Tiina Vilu Eesti Rahvusringhäälingust. Põhjuseks nende
aktiivne muuseumide tegeuse jälgimine ja selle rahvale vahendamine.
Planeeritud oli osaleda ja esindada Eestit ka EMYA üritusel. Kahjuks ei olnud see aga meist
mitteolenevatel põhjustel võimalik. Kooskõlastades Marju Reismaaga otsustasime asendada
sellele üritusele mõeldud raha kahe juhatuse liikme osavõtuga Dubrovnikus toimunud näituste
festivalil.
Muuseumiühingu aastakoosolek toimus kahel päeval Palamusel, kus meid võttis vastu
Palamuse O. Lutsu kihelkonnamuuseum. Sellel koosolekul valiti ka ühingu uus juhatus.
Juhatuse esimeheks valiti Maarja Vaino. Ürituse lõpetas ekskursioon mööda Peipsi järve
rannikut, kus külastamise ka Vanausuliste muuseumit ja kohtusime nende töötajaga.
Sügisel toimus traditsiooniline Narva festival, mille läbivaks teemaks oli taaskasutus. Teema
oli muuseumidele atraktiivne, sest arvestades paljude muuseumide suhteliselt nigelaid
majanduslikke võimalusi, oli võimalik vahetada kolleegidega kogemusi ja saada ettekannetest
ka häid mõtteid.
Lisaks muuseumiühingu liikmetele ja ka lihtsalt muuseumitöötajatele korraldatud üritustele
annab ühing välja ka ajakirja „Muuseum“. Selle ajakirja sihtgrupp on eelkõige küll
muuseumitöötajad aga laiemas kontekstis on see ajakiri mõeldud igasugusele
kultuurihuvilisele lugejale. Ajakirjade vahetus on muuseumiühingul ka Soome kolleegidega.
Kahjuks jäi aastal 2015 ära kaks ühingule traditsioonilist tegevust. Muuseum ei olnud
esindatud NEMO (Network of European Museum Association) aastakoosolekul Pilsenis.
Eesti Muuseumiühing on selle organisatsiooni liige. Ära jäi ka osalemine Helsingis
Mardilaadal. Tavapäraselt on ühing esindanud Mardilaadal Eesti muuseume ja jaganud nende
kohta teavet.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

480

5 895

2

Nõuded ja ettemaksed

267

316

3

Kokku käibevara

747

6 211

747

6 211

2

2

264

2 003

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

37 613

11 790

5

Kokku lühiajalised kohustused

37 879

13 795

Võlad ja ettemaksed

111

68

Kokku pikaajalised kohustused

111

68

37 990

13 863

-7 652

1 891

Aruandeaasta tulem

-29 591

-9 543

Kokku netovara

-37 243

-7 652

747

6 211

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

4

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 794

2 178

6

Annetused ja toetused

16 653

36 826

7

194

202

8

0

35

18 641

39 241

-42 670

-31 718

9

-5 332

-15 834

10

0

-394

11

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud kulud

-230

-838

-48 232

-48 784

Põhitegevuse tulem

-29 591

-9 543

Aruandeaasta tulem

-29 591

-9 543

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

1 121

2 291

5

15 310

257

298

-460

-4 300

-44 818

-43 779

Väljamaksed töötajatele

-4 301

-518

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

43 197

29 840

-416

-134

-5 415

-992

-5 415

-992

5 895

6 887

-5 415

-992

480

5 895

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

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

5,7

5

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

1 891

1 891

Aruandeaasta tulem

-9 543

-9 543

31.12.2014

-7 652

-7 652

Aruandeaasta tulem

-29 591

-29 591

31.12.2015

-37 243

-37 243
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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 -kohustused
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.

Finantskohustused
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
8
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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)

Arvelduskontod
Sularaha kassas
Kokku raha

31.12.2015

31.12.2014

480

5 889

0

6

480

5 895

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
242

242

242

242

25

25

25

25

267

267

31.12.2014
Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
233

233

1

1

82

82

82

82

316

316
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud võlad

1 - 5 aasta jooksul

11

11

Muud viitvõlad

11

11

Saadud ettemaksed

364

253

111

Tulevaste perioodide tulud

345

234

111

Muud saadud ettemaksed

19

19

375

264

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014

111

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

653

653

Maksuvõlad

287

287

Muud võlad

820

820

Muud viitvõlad

820

820

Saadud ettemaksed

311

243

68

Tulevaste perioodide tulud

292

224

68

Muud saadud ettemaksed

19

19

2 071

2 003

Kokku võlad ja ettemaksed

68
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahvakultuuri Keskus: projekt Rööpad
viivad pärandini

3 436

3 436

Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali
2014

1 285

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö
2014

8 580

Hasartmängumaksu Nõukogu
(Kultuuriminiteerium): Muuseumiöö
bussimarsruudid; veebilehe loomine ja
arendamine

1 900

Kultuurimisteerium: Eesti muuseumide
uurimisprojekt

3 109

Eesti Kultuurkapital: muuseumiöö 2014

5 000

-5 000

Eesti Kultuurkapital: Ajakirja Muuseum
trükikulu

3 296

-3 296

Eesti Kultuurkapital: EMÜ üldkoosoleku
transpordikulu

1 200

-1 200

Hasartmängumaksu Nõukogu
(Kultuuriministeerium): Ajakirja
Muuseum ettevalmistus ja
väljaandmine

4 000

-2 000

Kultuuriministeerium: Muuseumide
tootearenduseks lähtuvalt EMMA
statuudist

2 000

Muudelt isikutelt : mitteliikmete
osalustasud projektides

1 285

-230

-8 350

-1 900

-40

3 069

2 000

2 000

475

-505

-30

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

3 436

30 845

-270

-22 251

11 760

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

3 436

30 845

-270

-22 251

11 760
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31.12.2014

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahvakultuuri Keskus: projekt Rööpad
viivad pärandini

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

Eesti Kultuurkapital: Eesti Muuseumide
Narva festivali transport

-100

-2 969

1 100

Eesti Kutuurkapital: Eesti
Muuseumiühingu aastakoosoleku
korraldamine
Kultuuriministeerium: Muuseumide
tootearenduseks lähtuvalt EMMA
statuudist

-3 436

1 100

865

-865

2 000

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö
2015 korralduskulud

-2 000

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

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

11 760

42 469

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

11 760

42 469

-912

-132

-100

-16 648

37 481

-100

-16 648

37 481

Kultuurimisteeriumi eraldatud tegevustoetus on kajastatud sihtotstarbelise tegevustoetusena, kuna lepinguga on määratud toetuse
kasutamise aeg ning summaliselt piiratud kasutusotstarvet erinevate kuluobjektide, projektide osas. Sihtotstarbeliste tasudena on kajastatud
mitteliikmetest muuseumitöötajate osalustasusid üritustel, mis sisaldavad muuhulgas ka koolitusi ja seminare.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

1 068

1 723

726

455

1 794

2 178

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised tasud
Osalustasud projektides
Kokku liikmetelt saadud tasud

Sihtotstarbeliste tasudena on kajastatud liikmete osalustasusid projektides (sisaldavad muuhulgas ka koolitusi ja seminare).
Liikmemaksude määrad on kehtestatud vastavalt põhikirjale üldkoosoleku otsusega.
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015

2014

16 648

22 251

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused

0

14 575

Mittesihtostarbelised toetused liikmetelt

5

0

16 653

36 826

15 736

36 321

912

505

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
sh sihtostarbelised tasud muudelt isikutelt

Muude isikute sihtotstarbeliste tasudena on kajastatud osalustasusid projektides, mis on tasutud mitteliikmetest muuseumitöötajate või
muuseumide poolt.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015

2014

Väljaannete, trükiste müük

194

202

Kokku tulu ettevõtlusest

194

202

Väljaandeid müüakse nii liikmetele kui mitteliikmetele.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

Tooraine ja materjal

3 199

3 296

Transpordikulud

2 137

3 368

483

2 007

50

0

Lähetuskulud

1 758

0

Tööjõukulud

4 201

200

Kasutatud teenused (sh tõlke-,
kujundus-, küljendusteenused)

9 525

5 238

Reklaamikulud

7 402

10 857

Ürituste majutus, toitlustus

2 952

912

44

4 760

10 670

1 070

249

0

0

10

42 670

31 718

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Jagatud toetused, auhinnad, kingitused, esinduskulud
Projektide koolituskulud, osalustasud
Autokompensatsioon
Muud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kuludena on kajastatud riigieelarvest saadud sihttoetustega, liikmete ning
mitteliikmete osalustasudega kaetud projektide otsesed kaupade ja teenuste kulud.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

Mitmesugused bürookulud

375

456

Lähetuskulud

587

2 805

Koolituskulud

0

150

2 923

7 244

Reklaamikulud

670

1 203

Transpordi-ja veoteenused, autokompensatsioon

293

1 166

79

950

0

530

405

1 031

0

299

5 332

15 834

2015

2014

3 266

413

935

181

Kokku tööjõukulud

4 201

594

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

4 201

200

Kasutatud teenused (sh tõlge,
kujundamine, raamatupidamis-ja juriidilised teenused)

Materjalikulu
Liikmemaksud, osalustasud
Kingitused, auhinnad, esinduskulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Tööjõukulud sisaldavad Töövõtulepingu ja autorilepingu alusel arvestatud tasusid. Töölepingulisi töötajaid ühingus ei ole.

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

31.12.2014

418

403

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2014

Kohustused
101

306

Nõuded

Kohustused
241

292
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2015

Ostud

Asutajad ja liikmed

2014

2015. a. majandusaasta aruanne

3 116

Ostud

Asutajad ja liikmed

1 300

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

1 191

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
2015

2014

Arvestatud tasu

901

0

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

532

705

Nõuetena liikmete vastu on kajastatud liikmetelt bilansipäeva seisuga laekumata aruandeaastal toimunud projektide osalustasud ja
aruandeaasta eest laekumata liikmemaksud mille laekumine on praktiliselt kindel. Kohustuste saldona on kajastatud liikmete
liikmemaksude ettemaksed aruandeaastale järgnevate perioodide eest.
Ühingu liikmetelt on aruandeaastal ostetud veebilehe haldamise ning ajakirja koostamisega seotud teenuseid (tõlkimine, kujundamine,
koostamine, küljendamine). Kaupade ostmisel ja müümisel ning teenuste osutamisel ja saamisel rakendatakse seotud isikutele samu hindu,
mis kehtivad ka teistele lepingupartneritele.
Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale on arvestatud tasusid töövõtulepingu ja käsunduslepingu alusel.
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