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EE“TI MUU“EUMIÜHINGU TEGEVU“ARUANNE 2017. AASTAL

Eesti Muuseu iühi g viis aasta jooksul lä i kava datud tegevused ja tegelesime uute
projektidega nagu veebilehe loome ja ajakirja Muuseum viimine veebiplatvormile. EMÜ
juhatuse tegevust
jutas juhatuse esi ehe vahetus ai l pus
seoses Maarja Vai o
t kohustuste kasvuga ja lahku isega juhatusest. EMÜ are da isel o suuri aks
pro lee iks tegevjuhi puudu i e, kes pühe duks ai ult EMÜ tegevustele. Arvestades
ühi gu uues are gukavas seatud ees ärkidele tule juhatusel järjest e a pa ustada
sisulisse t sse sh projektikirjutusse ja eri evate ürituste lä ivii isse, is o aga p hit
k rvalt väga keeruli e.
Oluli e o , et EMÜ aktiivsus rahastuse taotle isel eelk ige Kultuurkapitalilt) on kasvanud ja
see v i aldas lä i viia uusi projekte i g sa al ajal ka omaosaluse survet vähe dada.
. aasta jooksul lä i viidud suure ad üritused o :
MUU“EUMIÖÖ
Kord aastas, laupäevasel ai htul avavad uuseu id ja teised äluasutused o a uksed
tavapärasest hilise al ajal ja tasuta, et tähistada üle-euroopalist uuseu i d.
Muuseu i d korraldavad igal aastal Eesti uuseu id koos EMÜga. Oluli e o lähiajal lä i
viia Muuseu i külastajauuri g, is v i aldaks tuvastada uusi sihte, vajakajää isi ja
Muuseu i pa ust uuseu ide ai ekuju dusse ja väärtusta isele ühisko as.
Oluli e o ka Muuseu i populaarsus va atahtlike hulgas, sealt leia tee ka oori, kes
tulevad uuseu idesse t le. “estap o ol ud olulised ka va atahtlike tu ustusüritused.
● MUU“EUMIÖÖ ÖÖ“ ON MÄNGE : . ai
7
Muuseu i korraldus eesko d: Külli Lupki , Laura Kipper, Jele a Tšekulajeva, Trii
Mä ik ja Margus Palu
Muuseu i l osales
muuseu i ja äluasutust, toi us
külastust.
V rdlevalt v i elda, et
. aastal osales
uuseu i ja äluasutust, toi us
külastust).
AASTAKOOSOLEK ja EMÜ VÄLJA“ÕIT
Lähtuvalt EMÜ p hikirjast toi u kord aastas EMÜ täiskogu. Seekord toimus aastakoosolek
Kuressaares. 29. mail 2017 ja uuseu iühi gu liik ete väljas it 30. mail Saaremaal.
Koosolekul osales
EMÜ liiget isiklikult kohal , pa ervolitusega , digitaalse volitusega
43).
Päevakord:
1. Koosoleku avamine.
2. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
3. Aasta tegevusaruanne/kinnitatud
4. Majandusaruanne/kinnitatud
5. Revisjonikomisjoni aruanne.
6. Ülevaade Muuseu i st.
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7. NEMO 2016.
8. Narva festival.
9. Jooksvad küsi used.
10. Uue juhatuse liikme valimine: valituks sai Marge Pär its
“a a htul v i alus külastada Kuressaare li us-kindlust ja Johannes ja Joosep Aavikute
majamuuseumi
30. mai: ppereis. Tutvu i e Lää e-Saaremaaga – “al e ui aslaevaleid, “ rve säär
ja “ rve ilitaar uuseu , Lü a da lu ja- ja t rvapark i g veel teele jäävaid o jekte.
Ri gs idu l pp Mihkli Talu uuseu is. Tagasiteel külasta e “aare aa “ javara Muuseu i
Orissaares.
EESTI MUUSEUMIDE FESTIVAL NARVAS
Eesti Muuseu iühi g korralda igal aastal septe ris Eesti uuseu ide Narva festivali, is
on aasta suurimaid muuseumialaseid konverentse Eestis. Aastakonverentsid toimivad, neid
ka takse üle ERRi kultuuriportaali vahe dusel reaalajas, leitud o lisaks Narva Muuseumile
hea part er TÜ Narva Kolledži äol. Me ukad o ka Narvat v i selle ü rust tutvustavad
ekskursioonid, mida aitab korraldada Narva Muuseum.
XX Eesti Muuseu ide Festival tee al „MUU“EUMIKOGU VÕIMALU“ED toi us Narvas
25.-26. september 2017.
Osalejate arv:
uuseu it tajat
Peaesineja: Roberto Nardi Roo a Arheoloogia Ko serveeri iskeskus „Kas kultuur toob
leiva lauale?
Teisel päeval tutvustas Kultuuri i isteerium MuiSi arenguid ja muinsuskaitsereformi.
“eejärel tutvuti Narva-J esuuga.
MUU“EUMI“ÕBRA TUNNU“TAMINE
Muuseu is er
o REIN VEIDEMANN, keda tunnustasime kirjanike muuseumide
kaitseks eedias välja astu ise i g Vilde ja Ta
saare “ prade Seltsi loomisele kaasa
aitamise eest.
Muuseu ide s ra au i etusega o EMÜ tu usta ud ar said i i esi, kes o a t alase
v i ühisko dliku tegevusega o sil a paist ud Eesti uuseu ide toeta isel. Esi e e tiitel
a ti välja
. aastal ja selle pälvis Pertti Pyhtila.
EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINNAD
Auhi du a a välja uuseu i ukogu koost s Kultuuri i isteeriu i ja EMÜga. Iga
auhinna juurde kuulub stipendium, mida on rahastanud Kultuurkapital.
Muuseu iühi g taotles stipe diu id Kultuurkapitalilt
. aasta laureaatidele
(auhinnagala toimus 27. jaanuaril 2017 Eesti Rahva Muuseumis.
https://wwwkul.rik.ee/et/eesti-muuseumide-aastaauhindade-laureaadid-2016. Kuna
seekord s l iti lepi g EMÜga siis pidi e ka d a ka aksudega seotud kulud. Kuid
taotlesi e Kultuurkapitalilt aastaauhi dade v itjatele
ka uued stipe diu id ja juhatus
volitas uue liikmena Muinsuskaitsja muuseumis komisjonis osalema Kaire Toomingu. 2018.
aastal alusta tegevust uus uuseu i ukogu ja valitakse ka uued ko isjo id.
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BALTI MUSEOLOOGIAKOOL
Traditsiooniline suvine koolitus toimus sel aastal 20.-26. augustini 2017 Tartus. Teema oli
„Information Management for Museums . Õppej ud: Maija Ekosaari ja Trilce Navarrete.
AJAKIRI MUUSEUM
EMÜ ajakiri Muuseum esimene number ilmus aastal 1995. Alates 2018. aastast hakkab
Muuseum ilmuma veebiajakirjana. Ees ärgiga laie dada ajakirja lugejasko da i g teha
see huvilistele kättesaadava aks trükiajakirja levi o ol ud väga piiratud . Vee iajakirja
loo eprotsessi o kaasatud Kerttu Mä iste Eesti Ku sti uuseu , Maarja Vai o Talli a
Kirja duskeskus , Maret Ta järv Eesti Va a hu uuseu , Laura Kipper (ICOM Eesti
juhatuse esindajana), Mirja Rää is ja/v i Marju Niinemaa, Helene Tedre (Eesti
Ajaloo uuseu ja EMÜ juhatuse liik ed Dag ar I gi, Marge Pär its, I ge Laurik-Teder.
“ l itud o lepi g OK I tera tive OÜga OKIA vee iplatvor i välja t ta iseks. Valminud
on esialgne kujunduskavand.
Ilmumata on veel 2017. aasta number, mis o vii istlusjärgus tegevtoi etaja Ivi Ta
aru
ja ilmub (pdf kujul) kevadel 2018. Viivitus tekkis seoses ko
u ikatsioo ihäirega – juhatus
ei olnud kursis uue numbri koostamisega toimetuse poolt. Kuna autorid on artiklid esitanud,
siis otsustasi e ajakirja pdf versioo i a välja a da, et tehtud tu li t kaotsi ei läheks.
NEMO
Eesti Muuseu iühi g o Euroopa uuseu e ühe dava orga isatsioo i NEMO Network of
European Museum Organisations liige. Tä avu e, ju a . aastako vere ts toimus 9.-11.
novembril Gentis, Belgias ning kandis pealkirja „Ope Heart Surgery. The Value of Museu
Collectio s“. EMÜ esi dajate a v tsid sellest osa Piret Õu apuu ja Terje L u.
KOOLITUSED
Eesti Muuseu iühi g o korraldas kol
uuseu it tajatele suunatud erialast koolitust.
. aasta detse ris kuulutasi e välja ka küsitluse EMÜ liik esko a hulgas, et selgitada
välja koolitussoovid. Pla eeritud o edaspidi lähtuda ii EMÜ aastatee ast kui ka
liikmeskonna soovidest.
● Ülle Puustus aa Väärtuspakku i e tootearenduses
● Ülle Puustus aa Toote paketeeri i e
● Pirko Tõugu Kuidas lapseda uuseu is õpivad

ARENDUS- ja TURUNDUSTEGEVUSED
● 2017. aastal detsembris valmis uus arengukava perioodiks 2018-2022.
Koost part er Rag ar “iil Creativity La .
. aastal on planeeritud arengukava
tutvustused EMÜ liik esko ale, vajadusel tehakse täie dusi. Are gukava o igal
aastal täie ev doku e t, et j uda soovitud visioo ile lähe ale. Kättesaadav EMÜ
veebilehel www.muuseum.ee
● Eesti Muuseu iühi gu uue veebilehe www.muuseum.ee platvormi loomine
koost s vee iage tuur OKIAga. Alustati
. aastal ii vee iplatvor i ülesehituse
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kui ka sisuloomega,
. aastal platvor i val i i e, sisu sisesta i e EMÜ ja
testimine. Veebileht avaldati 2018. aasta 5. jaanuaril. Herki Helves arhiveeris vana
veebilehe, is jää kättesaadavaks, et vajadusel sealset i fot kasutada. Uus vee ileht
keske du rohke EMÜ tegevustele, o ko paktse , kuid sisalda ka Eesti
muuseumide kaarti.


EMÜ halda
uuseu ilisti ja a a välja uudiskirja. Seejuures on abiks nii
koordinaator kui ka meie IT tugi Herki Helves.

● Jätkasi e uute plastikust liik ekaartide väljaa d isega See on aidanud ka
korrastada liik ete i ekirja, illega o koordi aator Jele a Tšekulajeva tei ud ära
suure t . O ajagu tege ist ua ka liik e aksude kogu i e ja liik etele
jooksva info edastamine.
● E-koosolekute lä ivii i e EMÜ otsustusprotsesside kiire da iseks alates
suvest.

. aasta

Eesti Muuseu iühigu juhatuse esi dajad on osalenud:
● Muuseu i ukogu t s Maarja Vaino, juhatuse esinaine 2015-2017 mai)
● Muuseumide tegevustoetuse komisjonis (Maarja Vaino, Inge Laurik-Teder, 20152017)
● Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali ko isjo is
Piret Õu apuu,
alates
Inge Laurik-Teder)
Seoses tegevustoetuse hilise laekumisega jäi ära EMYA-l osalemine, sest selleks ajaks oli
registreeri i e l ppe ud.
2017. aastal vahetus EMÜ koordi aator – Mari Klei i t v ttis üle Jele a Tšekulajeva.
M le ad o tei ud o a t d hästi ja tegele ud liik ehaldusega i g aida ud
kirjavahetuste/orga iseeri ist dega. “iiski o juhatuse liik ete koor us ol ud k rge
seoses EMÜ ürituste, are gukava, uue vee ilehe jt t dega, ist ttu otsustasi e aksta
juhatuse liik etele tasu, et atuke egi ka o a t d väärtustada.
Ära jäi uuseu it tajate reis välisriiki. Ku a usside ja o a giidiga reisi i e tee paketi
kesk isest reisihi ast kalli aks, o
uuseu it tajad otiveeritud pige iseseisvalt
reisi a. V i alik, et ka P hja-Saksamaa ei ole sihtpunktina piisavalt inspireeriv. Siiski
juhatuse liige Terje L u jätka koost d Go dva aga ja looda e, et
. aasta sügisel
välisreis toi u .
Kokkuv ttes hi da e aastat tule uslikuks: traditsioo ilised tegevused said edukalt lä i
viidud i g ette v etud uusi algatusi. Õ estusid ii koolitused kui ka muuseumikogukonna
ühistegevused, äiteks aastakoosolekul ja Narva festivalil o oluliseks osaks htu e ja teise
päeva progra
, mil inimesed saavad omavahel suhelda, kogemusi ja
tteid vahetada.
Konverentsid, Museoloogiakool ja seminarid a dsid erialast are guv i alust. Tagasiside
uuseu it tajate poolt o ol ud positiiv e.
Positiiv e o ol ud ka va atahtlike kaasa i e ja lepi g T tukassaga, see o a d ud ii
t otsijatele kui ka uuseu idele v i aluse vastastikku kasulik olla.
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EMÜ liik ete arv o jätkuvalt kasva as, seega peetakse eid orga isatsioo i a
usaldusväärseks i g soovitakse ühi gusse kuuluda. Kuid väga oluli e o kaasata tegevusse
rohke liik eid, et vähe dada juhatuse koor ust ja uidugi tuua ühi gusse värskeid ideid.
Oluline on veebilehe ja liikmekaartide uuendamine ja kaasaegsemasse formaati viimine, see
annab samuti signaali, et tegeleme oma liikmete huvidega ja soovime neid soliidselt
esindada.
Huvi erialaste koolituste vastu on suur. Oleme tihendanud suhteid ICOM Eesti juhatusega ja
soovi e j uda koost lepi gu i ka Eesti Ko servaatorite Ühi guga, et üheskoos asuda välja
a d a uuseu it tajate käsiraa atuid.
Inge Laurik-Teder
MTÜ Eesti Muuseu iühi g juhatuse liige
15.02.2018
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

11 093

2 021

2

166

222

3

11 259

2 243

11 259

2 243

862

528

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

5 000

0

5

Kokku lühiajalised kohustised

5 862

528

5 862

528

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 715

-37 243

Aruandeaasta tulem

3 682

38 958

Kokku netovara

5 397

1 715

11 259

2 243

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

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 508

1 884

6

Annetused ja toetused

69 865

88 353

7

Tulu ettevõtlusest

18 325

1 979

8

0

1

89 698

92 217

-82 177

-49 453

9

Mitmesugused tegevuskulud

-1 977

-3 806

10

Tööjõukulud

-1 862

0

11

Kokku kulud

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-86 016

-53 259

Põhitegevuse tulem

3 682

38 958

Aruandeaasta tulem

3 682

38 958
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

1 112

1 799

0

399

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

18 730

1 989

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-1 137

0

-80 712

-49 065

Väljamaksed töötajatele

-3 915

-3 892

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

74 979

50 461

15

-150

9 072

1 541

Kokku rahavood

9 072

1 541

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 021

480

Raha ja raha ekvivalentide muutus

9 072

1 541

11 093

2 021

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

-37 243

-37 243

38 958

38 958

31.12.2016

1 715

1 715

Korrigeeritud saldo
31.12.2016

1 715

1 715

Aruandeaasta tulem

3 682

3 682

31.12.2017

5 397

5 397

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Muuseumiühing 2017. 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)

31.12.2017

31.12.2016

Arvelduskontod

11 093

2 021

Kokku raha

11 093

2 021

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

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

15

15

15

15

151

151

151

151

166

166

31.12.2016

12 kuu jooksul

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

77

77

77

77

145

145

145

145

222

222

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
33

33

769

769

60

60

Tulevaste perioodide tulud

60

60

Kokku võlad ja ettemaksed

862

862

Maksuvõlad
Saadud ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

Maksuvõlad

415

415

Saadud ettemaksed

113

113

Tulevaste perioodide tulud

113

113

Kokku võlad ja ettemaksed

528

528
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali
korraldamine

320

1 200

Eesti Kultuurkapital: Ajakirja Muuseum
ettevalmistuskulud, koostamine,
väljaandmine, trükikulu

2 000

3 951

Eesti Kultuurkapital: Eesti Muuseumide
Narva festivali transport

1 100

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö
korralduskulud

11 529

Hasartmängumaksu Nõukogu
(Kultuurimisteerium): Muuseumiöö
veebilehele muusikapärandi infokihi
ning marsruutide loomise võimaluse
lisamine

1 344

Kultuuriministeerium: tegevustoetus

21 320

Muud isikud: mitteliikmete osalustasud
projektides

-36

12 764

23 300

-132

-1 520

0

-5 915

0

-1 100

0

-24 293

0

-1 344

0

-44 620

0

132

0

-916

0

Eesti Kutuurkapital: Eesti
Muuseumiühingu aastakoosoleku
korraldamine

1 000

Eesti Kutuurkapital: Muuseumiöö

3 490

-3 490

0

Kultuuriministeerium: veebilehe
tegemine

3 500

-3 500

0

-84

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
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31.12.2016

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kultuuriministeerium:
tegevustoetusKultuuriministeerium:
Muuseumiöö korralduskulud

41 991

0

-41 991

0

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö
korralduskulud

1 000

0

-1 000

0

Eesti Kutuurkapital: koolitus

2 500

-114

-2 386

0

Eesti Kutuurkapital: koduleht

1 000

0

-1 000

0

Eesti Kutuurkapital: ajakiri Muuseum

2 000

0

0

2 000

Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö
visuaal

3 000

0

0

3 000

Eesti Kutuurkapital:veebileht

5 000

0

-5 000

0

Eesti Kutuurkapital:arengukava

2 000

0

-2 000

0

13 000

0

-13 000

0

-2 400

0

Eesti Kutuurkapital:aastapreemiad
Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö

2 400

Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali
korraldamine

2 000

-912

-1 088

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

75 891

-1 026

-69 865

5 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

75 891

-1 026

-69 865

5 000

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2017

2016

1 103

1 147

405

737

1 508

1 884

2017

2016

69 865

86 566

0

1 787

69 865

88 353

69 865

87 954

0

399

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sihtotstarbelised tasud
Osalustasud projektides
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtostarbelised toetused liikmetelt
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
Muud toetuse
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2017

2016

46

184

Osalustasu

18 279

1 795

Kokku tulu ettevõtlusest

18 325

1 979

Väljaannete, trükiste müük

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

5 103

4 291

0

500

105

0

Lähetuskulud

1 494

0

Tööjõukulud

2 407

4 307

33 212

23 006

Reklaamikulud

5 097

6 914

Ürituste majutus, toitlustus

4 390

3 914

Jagatud toetused, auhinnad, kingitused, esinduskulud

10 837

461

Projektide koolituskulud, osalustasud

19 532

6 060

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

82 177

49 453

2017

2016

44

259

Lähetuskulud

165

1 792

Koolituskulud

707

0

Kasutatud teenused

700

1 385

15

54

250

250

96

66

1 977

3 806

Transpordikulud
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

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

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

Transpordi-ja veoteenused, autokompensatsioon
Liikmemaksud, osalustasud
Kingitused, auhinnad, esinduskulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

2017

2016

Palgakulu

3 199

3 258

Sotsiaalmaksud

1 070

1 049

Kokku tööjõukulud

4 269

4 307

0

4 307

31.12.2017

31.12.2016

354

398

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2016
Asutajad ja liikmed

31.12.2016

Kohustised
17

Nõuded
0

Kohustised
222

113

Ostud
200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

1 400

1 278
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