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Tegevusaruanne

Eesti Teatriliidu tegevus 2013. aastal.
Koostas Riina Viiding
1. Töötasuläbirääkimised 2013. aastaks valitsusega palgamiinimumi kehtestamiseks.
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium minister Rein Langi isikus ja TALO, keda esindas juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid 25. septembril
2013 kokkuleppe, mille kohaselt kõrgharidusega kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajal töötava riigiasutuse (valitsusasutuste kui ka
hallatavate asutuste) kultuuritöötaja ning sellega võrdsustatud teatrites töötava kutselise eriharidusega töötaja brutotöötasu on vähemalt 700
eurot alates 01. jaanuar 2014.
2. TALO ettepanekud 2015. aasta läbirääkimisteks, vastu võetud TALO juhatuse koosolekul, septembrikuus 2013:
Lähtudes TALO liikmesliitude taotlustest, juhatuse seisukohast ja üleriigilistel läbirääkimistel otsustatust, esitab TALO läbirääkimiste
tööandjapoolsele delegatsioonile järgnevad ettepanekud:
·
esimese valikuna - saavutada 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste läbirääkimistel kultuuripoliitika arengusuunad
aastani 2020 punktis 12 formuleeritud töötasu alammäära tase;
·
teise valikuna - saavutada 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste läbirääkimistel töötasu alammäära tase, mis ei ole
väiksem kui samaks perioodiks põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele kehtestav töötasu alammäär;
·
pidada otstarbekaks, et läbirääkimiste lõppdokumendis fikseeritakse lisaks kokku lepitud töötasu alammäära tasemele ka konkreetsed
töötasuvahendite mahud sektorite ja/või asutuste lõikes;
·
taotleda, et läbirääkimistele kutsutakse (vähemalt vaatlejatena) kõigi TALO liikmeskonna tööandjate volitatud esindajad, sõltumata nende
haldusalluvusest või omandisuhetest;
· pidada läbirääkimistel otstarbekaks keskenduda pikemaajaliste (2 - 3 aasta perspektiivis) kokkulepete saavutamisele;
·
jätkata 2012. aasta 17. oktoobril allkirjastatud ühiste kavatsuste protokollis fikseeritud põhimõtte – moodustada töögrupp kultuuritöötajate
maatriks-palgasüsteemi väljatöötamiseks – arendamist.

3. Läbirääkimised Eesti Etendusasutuste liiduga Eesti Teatritöötajate kollektiivlepingu muutmiseks.
Seoses teatri tehniliste töötajate esimese kollektiivlepinguga sõlmimisega 2012. aastal, Näitlejate liidu kollektiivlepingu uuendamisega ning
vajadusega kaasajastada 2008. a. sõlmitud teatritöötajate üldlepingut, alustati 2013. aasta lõpul läbirääkimisi Etendusasutuste Liiduga. Arutelu
aluseks on kõik kollektiivlepinguga kokkulepitavad tingimused (töö- ja puhkeaeg, hüvitised, lepingulised suhted, puhkus, teatri tootja- ja autorite
õigused, uuslavastuste ettevalmise üldine kord, usaldusisikute valimise kord, õigused, vastutus ja kohustused, informeerimise ja konsulteerimise
sisu, kollektiivlepingu tutvustamise, täitmise ja registreerimise kord). Leping allkirjastatakse plaanikohaselt 2014. aasta juunikuus.
4. Kultuuriministeeriumi ja TALO poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste protokollis kokku lepitud palgamaatriksi koostamine,
kvalifikatsioonipõhiste astmepalkade kokkuleppimine erialaliitude ja EETEALiga ja Kultuuriministeeriumiga.
Jätkuv tegevus 2014. aastal. Palgamaatriks esitatakse Eesti Etendusasutuste liidule aruteluks 2014. aasta sügis-talvel. Koostöös
Lavastuskunstnike Liidu ja Maret Kukkuriga on valminud astmete paiknemise struktuur alade kaupa: kunstiline, tehniline, administratsioon.
5. Teatriliidu poolt koostatud ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikul paiknevate dekoraator, lavameister, valgustaja kutsestandardite
uuendamine, et siduda need 8-tasemelise Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF). Kinnitati lavameistri ja dekoraatori uute kutsestandardite
koostajate töörühmad.
Novembris 2013 kinnitas Kutsekoja kultuuri kutsenõukogu töörühmade poolt välja- töötatud kutsestandardid:
lavameister, tase 4,
juhtiv lavameister, tase 5,
dekoraator –butafoor, tase 6,
kunstnik-dekoraator, tase 7
Valgustaja kutsestandardi uuendamist alustatakse 2014. aastal.
Alates 2006 aastast on Teatriliidu kutsekomisjon omistanud kutsetunnistuse
30 teatri tehnilisele töötajale.
2014. aasta sügisel esitab Teatriliit taotluse Kutsekoja kultuuri kutsenõukogule, et uuendada õigust etenduskunstide tugistruktuuride kutsete
omistamiseks aastateks 2015 – 2020.
6. Jaan Mikkeli seminar lavatöötajatele – lavameistritele Mikkeli raamatu ”Lavast ja lavatehnikast” alusel 11. veebruaril 2013.
7. Tehniliste töötajate ühenduse taaskäivitamine, ettevalmistus ühenduse loomiseks (põhikirja koostamine, ühenduse tegevusplaani
koostamine, liikmete organiseerimine teatriti).
Jätkuv tegevus 2014. aasta juunikuuni, tehniliste töötajate üldkoguni.
8. Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise eelnõu töörühmas osalemine.
Loovisikute sotsiaalsete tagatiste laiendamine.
Kultuuriministeeriumis alates 2011. aasta kevadest tegutsevas töörühmas, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Haigekassa,
Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kultuurikoja ja Teatriliidu esindajad, otsiti ka 2013. aastal lahendusi loovisikute sotsiaalsete
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tagatiste parandamiseks. Töörühmas lepiti kokku loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
(pensionikindlustuse-, ravikindlustuse-, vanemahüvitise- ja sotsiaalmaksuseaduse) muutmises.
Alates 2014. aasta jaanuarist muudeti loovisikute ja loomeliitude seadust. Sätestati loomealade loetelu, milledel tegutseja on seaduse
tähenduses loovisik. Need loomealad on:
1) arhitektuur;
2) audiovisuaalne kunst;
3) disain;
4) etenduskunst;
5) helikunst;
6) kirjandus;
7) kujutav kunst või
8) stsenograafia.
Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb nimetatud loomealal ja kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu
sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.
Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vabakutseline loovisik võib alates käesolevast aastast äriregistrisse kandmisel kasutada ärinimes täiendit
„vabakutseline loovisik”.
Loomeliit maksab alates 2014 sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude
seaduse §-de 18 ja 19 alusel.
Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus.
Loovisiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest. Isiku ravikindlustuse
andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud haigekassale esitama loomeliit.
Kindlustuskaitse lõpeb ühe kuu möödumisel loomeliidu poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Loomeliit on kohustatud
sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul haigekassale teatama.
Kui üks loovisik kuulub mitmesse, samal loomealal tegutsevasse loomeliitu, jaotatakse toetuse summa vastavate loomeliitude vahel võrdselt, kui
loovisik ei ole avaldusega määranud, millisele samal loomealal tegutsevale tunnustatud loomeliidule tema eest arvestatud toetust maksta.
Loomeliidu kirjaliku taotluse alusel eraldatakse riigieelarvest loomeliidule toetus. Selle suurus on loomeliitu kuuluva loovisiku kohta aastas 21,5
protsenti keskmisest kuupalgast, mida Statistikaameti andmetel maksti Eestis taotluse esitamisele eelnenud aastal. Toetuse eraldamise
otsustab kultuuriminister käskkirjaga, kus märgitakse toetuse suurus ja selle kasutamise sihtotstarve.

9. Vabakutseliste loovisikute ravikindlustusküsimus.
Kultuuriministeeriumis alates 2011. aasta kevadest tegutsevas töörühmas, kuhu kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Haigekassa,
Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kultuurikoja ja Teatriliidu esindajad. Arutati vabakutseliste loovisikute ravikindlustuse
võimaldamist ja Kultuuriministeeriumi ettepanekut asjaomastele ministeeriu-midele sotsiaalmaksu summeerimiseks.
Tänasel päeval on terve hulk loovisikuid (aga ka mitmete teiste valdkondade inimesi), kellel on aasta jooksul piisavalt sissetulekuid, millelt
makstakse ka minimaalselt nõutavad maksud, ent sellele vaatamata ei teki neil inimestel ravikindlustust.
Kultuuriministeerium esitas kooskõlastamiseks Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) ja Ravikindlustuse seaduse (RaKS) muutmise seaduse eelnõu,
millega kaotataks loometoetuse maksmisel loovisikul kohtustus end registreerida füüsilisest isikust ettevõtjana.
Üles jäänud küsimused:
I Sotsiaalministeeriumil ettevalmistamisel RaKS-i muutmine, millega ravikindlustuse tekkimise võimalus antaks RaKS-i § 5 muutmisel
senise üle kolmekuulise võlaõigusliku teenuse lepingu alusel tegutsemisele ka üle ühekuuliste lepingute alusel tegutsemisel ning
koos sellega lühendataks ravikindlustuse tekkimiseks vajaliku ooteaja pikkust. See vähendab oluliselt perioode, mil loovisikul ei ole
kehtivat ravikindlustust.
Ettepanekule vastust ei ole tulnud.
II Sotsiaalmaksu arvestuse summeerimine aasta lõikes.
Kultuuriministeerium pärast arutelusid sotsiaalsete partneritega ettepaneku sissetulekute summeerimiseks, et tagada ravikindlustus ka neile
loovisikutele, kelle sissetulekud laekuvad tulenevalt töö iseloomust ebaregulaarselt. Sellised näiteid võib tuua kõikidest loomevaldkondadest. Nii
võib lavastaja teenida ühe lavastuse pealt piisavalt, et sellelt makstav sotsiaalmaks tagaks talle ravikindlustuse terveks aastaks, kuid praeguses
süsteemis tal vaatamata makstud sotsiaalmaksule ravikindlustust ei teki. Sama kehtib näiteks kirjanike puhul, kelle sissetulekud on väga
ebaregulaarsed ja sõltuvad raamatute avaldamisest.
Vabakutseliste loovisikute seisukohast pakuks olulist leevendust seaduses võimaluse loomine, mille kohaselt oleks võimalik üheaegselt mitme
tellijaga ühes kuus sõlmitud lepingu alusel saadavad tasud summeerida ja seeläbi jõuda kokkulepitud sotsiaalmaksu maksmise
miinimummäärani, mis on eelduseks ravikindlustuse tekkimisel. Vabakutseliste loovisikute hulgas esineb rohkelt juhtumeid, kus tehakse
projektipõhiselt väiksemahulisi projekte, mis eraldiseisvalt ei võimalda tasuda sotsiaalmaksu kokkulepitud miinimummääras, ent erinevate
lepingute peale kokku tasutakse riigile sotsiaalmaksu vähemalt miinimumilt.
Sotsiaalministeerium on oma vastuskirjas märkinud, et sotsiaalmaksu summeerimine ei ole praegu võimalik, kuna Eesti Haigekassa ja Maksu- ja
Tolliameti andmebaasid ei ole ühildatavad ning et Maksu- ja Tolliameti poolt edastatavatest andmetest ei nähtu praegu, millise kindlustusliigi
alusel võiks isikule RaKS-i järgi ravikindlustust võimaldada. Tuleks leida võimalus andmebaaside ühildamiseks viisil, mis võimaldaks
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sotsiaalmaksu maksmisel Haigekassal saada informatsiooni ravikindlustuse tekkimise kohta.
Sotsiaalmaksu kuupõhine summeerimine ei lahenda valdavalt esinevat probleemi, kus vabakutseline loovisik saab tulu aasta lõikes ebaühtlaselt.
Näiteks võlaõiguslike lepingute alusel jaanuaris ja veebruaris saadud tulu ei võimalda tasuda mõlema kuu eest sotsiaalmaksu kokkulepitud
miinimummääras, kuid märtsis laekuv tasu katab miinimumi kõigi kolme kuu kohta.
Sotsiaalmaksu aastapõhise arvestamise võimalus on antud täna kehtiva sotsiaalmaksuseaduse kohaselt füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuid
nagu õiguskantsler on oma teabenõudes kirjeldanud, ei ole põhjendatud sundida isikuid (sh vabakutselisi loovisikuid) end võtma arvele
füüsilisest isikust ettevõtjatena ja taluda sellega kaasnevat raamatupidamise ja muu asjaajamise kohustust. Muuhulgas tekitab olemasolev
füüsilisest isikust ettevõtjale kehtestatud sotsiaalmaksu tasumise süsteem raskusi ka perioodiliste ettemaksete tõttu. Näiteks kui vabakutseline
loovisik ei teeni piisavalt tulusid jaanuarist aprillini, ent mais laekub talle lõpetatud projekti eest suurem summa, ei ole loovisikul võimalik
jaanuaris ja aprillis kvartaalseid avansilisi makseid teha. Olukorda lihtsustaks tellija poolt makstud tasudelt makstud sotsiaalmaksu
summeerimine.
Sotsiaalministeeriumile tehakse ettepanek kaaluda lisaks mitme tellijaga sõlmitud võlaõiguslike lepingute alusel tasutud sotsiaalmaksu
summeerimisele ka võlaõiguslike lepingute alusel makstud tasudelt sotsiaalmaksu maksmise summeerimist aasta lõikes nii, et summeerituna
oleks aastas iga kuu kohta tasutud sotsiaalmaks kokkulepitud miinimummääralt ja seeläbi tagatud ravikindlustus ka perioodiks, mil isik küll
tegutseb, kuid tasu tema tegevusest saadu eest laekub kuude lõikes ebaühtlaselt.
Mitmetes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on kasutusel sotsiaalmaksu summeerimise erinevad variandid. Samuti kehtib mitmetes riikides
säärane süsteem vaid aktiivselt tegutsevatele ja seaduses toodud nõuetele vastavatele loovisikutele. LLS-is on toodud kriteeriumid, mida
sarnaselt loometoetuse maksmisele võiks summeeritud sotsiaalmaksu maksmise võimaldamisel arvestada ning hinnangu andmise loovisiku
vastavusele toodud nõuetele saab delegeerida loomeliitudele.
Vabakutselistel loovisikutel peaks sõltumata nende tegevusvormist olema õigus ja võimalus olla hõlmatud ravikindlustusega, kui nad suudavad
oma loometegevusega teenida tulu mahus, mis võimaldab aasta peale kokku katta kokkulepitud miinimummakse hoolimata sellest, et see jaotub
kuude lõikes. Rõhutame siinkohal, et antud küsimus ei piirdu mitte üksnes vabakutseliste loovisikutega, vaid on aktuaalne paljudes teisteski
eluvaldkondades. Teadmispõhise majanduse tingimustes suureneb selliste inimeste hulk lähiaastatel veelgi, kes ei tööta fikseeritud kuutasu
alusel, vaid kelle sissetulekud varieeruvad kuude lõikes sõltuvalt osalemisest erinevates projektides.
Ettepanekule vastust ei ole tulnud.

10. Teatri aastaauhindade žüriide koosseisude kinnitamine ETL juhatuse poolt 2013 ja 2015. aastaks. Žüriide töö käivitamine alates
jaanuarist 2013 kuni 01. märtsini 2014.
Nominenditunnistuste väljasaatmine 01. märtsiks 2013. Auhindade tellimine, nende üleandmine toimus teatripidu korraldava ”Endla” teatriga, 27.
märtsil 2013.
11. Koostöö Tallinna Balletikooliga, et lülituks õppetöösse Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) muusika ja esituskunsti
õppekavarühma nõukogu poolt 09.11.2011 kinnitatud Tantsu erialade riiklik õppekava. Töörühmas Mai Murdmaa, Ago Herkül, Anu
Ruusmaa, Dmitri Harchenko, Tiina Ollesk, René Nõmmik, Anu Tuuksam ja Riina Viiding. Õppekava lülitati Balletikooli õppekavva 2013. aastal.
12. Allkirjastati Eesti etenduskunstide arengukava aastateks 2013–2020 Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Teatriliidu Eesti Teatri
Agentuuri ja
EV Kultuuriministeeriumi poolt. Järelvalve arengukava elluviimise üle.
13. Kirjastamine.
1) Ilmusid aastaraamatud Teatrielu 2011 ja Teatrielu 2012;
2) monograafia Velda Otsusest. Autor Pille-Riin Purje. Velda Otsus 100 - 24. 08.2013;
3) „Lavastajaraamat II” koostöös Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia Lavakunstikooliga;
6) Richard Schechner „Sissejuhatus etenduskunstidesse” ettevalmistus;
8) jätkub Eesti Teatri Biograafilise Leksikoni koostamine.
14. Puhkekodude hooldamine.
Kultuuriministeeriumiga sõlmitud Pedassaare puhkekodu tähtajalise rendilepingu lõppemine. Kinnistu haldajaks saab Riigi Kinnisvara AS.
2008. aastal valminud Koolimäe puhkekodu renoveerimisplaani edasiarendamine koostöös Kultuuriministeeriumi ja RKASiga.
Renoveerimisprojekti võimalik rahastamine käivituks alates 2015. aastast.
15. Liikmete juriidiline nõustamine.
16. Teatriliidu Gildi töös hoidmine.
17. Seenioride ühenduse tegevuse koordineerimine.
19. Teatriliidu registri pidamine ja täiendamine.
20. Teatriliidu maja pidamine.
21. Osavõtt Rahvusooperi Estonia nõukogu, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni (TALO) juhatuse, Kultuuri kutsenõukogu, ning
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sotsiaalministeeriumi poolt ellukutsutud elukestva õppe korraldamise komisjoni, ETUC naiskomisjoni, Sotsiaalministeeriumi töötervishoiu ja
töökeskkonna reformi komisjoni tööst, Riina Viiding.
22. Osavõtt Eesti Teatri Agentuuri nõukogu, Riigi kultuuripreemiate komisjoni tööst, Ain Lutsepp.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

68 268

53 124

2 054

4 202

70 322

57 326

Materiaalne põhivara

19 507

24 844

Kokku põhivara

19 507

24 844

89 829

82 170

Võlad ja ettemaksed

19 370

18 461

Eraldised

12 087

11 434

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

12 438

97

Kokku lühiajalised kohustused

43 895

29 992

Eraldised

30 623

42 711

Kokku pikaajalised kohustused

30 623

42 711

74 518

72 703

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

9 467

19 309

Aruandeaasta tulem

5 844

-9 842

15 311

9 467

89 829

82 170

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Liikmetelt saadud tasud

86 943

71 953

Annetused ja toetused

89 335

102 683

Tulu ettevõtlusest

45 300

47 931

75

0

221 653

222 567

-33 989

-31 374

0

-12 877

-51 222

-56 446

-125 520

-126 376

-5 337

-5 336

-216 068

-232 409

5 585

-9 842

259

0

5 844

-9 842

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

5 585

-9 842

5 337

5 336

-10 977

0

-5 640

5 336

2 149

-761

12 791

-24 421

259

0

15 144

-29 688

Kokku rahavood

15 144

-29 688

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

53 124

82 812

Raha ja raha ekvivalentide muutus

15 144

-29 688

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

68 268

53 124

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

9

mittetulundusühing EESTI TEATRILIIT

2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

73 454

73 454

Aruandeaasta tulem

-9 842

-9 842

31.12.2012

63 612

63 612

-54 145

-54 145

Korrigeeritud saldo 31.12.2012

9 467

9 467

Aruandeaasta tulem

5 844

5 844

15 311

15 311

Arvestuspõhimõtete muutuste
mõju

31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Teatriliit 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhinõuetele. Hea raamatupidamistava
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabatiigi Raamatupidamise seadusega ning
seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalente kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat
sularaha ning arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruanne on koostatud
kaudsel meetodil.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivarana kajastatakse bilansis varasid maksumusega üle 639 euro
ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist
võimaldavatest väljaminekutest.
Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

639

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:
- hooned 8% aastas
- inventar 20%-40% aastas
Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
Kauba ja teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse
üleminek ostjale.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on füüsilisest isikust liikmed.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Sularaha kassas
Arvelduskontod
Tähtajalised deposiidid
Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

10

303

68 258

33 648

0

19 173

68 268

53 124
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 468

1 238

Sotsiaalmaks

2 154

2 399

Kohustuslik kogumispension

34

88

Töötuskindlustusmaksed

95

304

4 751

4 029

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised
Transpordivahendid

Masinad ja
seadmed

31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

936

92 485

25 312

25 312

118 733

0

-63 241

-25 312

-25 312

-88 553

936

29 244

0

0

30 180

Amortisatsioonikulu

-5 336

-5 336

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

936

92 485

25 312

25 312

118 733

0

-68 577

-25 312

-25 312

-93 889

936

23 908

0

0

24 844

Amortisatsioonikulu

-5 337

-5 337

31.12.2013
Soetusmaksumus

936

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

936

92 485

25 312

25 312

118 733

-73 914

-25 312

-25 312

-99 226

18 571

0

0

19 507
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

4 772

4 772

Võlad töövõtjatele

4 784

4 784

Maksuvõlad

4 751

4 751

Muud võlad

3 478

3 478

Muud viitvõlad

3 478

3 478

Saadud ettemaksed

1 585

1 585

Muud saadud
ettemaksed

1 585

1 585

Kokku võlad ja
ettemaksed

19 370

19 370

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

5 801

5 801

Võlad töövõtjatele

8 631

8 631

Maksuvõlad

4 029

4 029

18 461

18 461

Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

86 943

71 953

86 943

71 953

2013

2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

89 335

102 683

Kokku annetused ja toetused

89 335

102 683

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2013

2012

Raamatute müük, renditavate ruumide kasutusse andmine

45 300

47 931

Kokku tulu ettevõtlusest

45 300

47 931

2013

2012

4 458

5 649

11 732

12 262

Elektrienergia

4 399

4 341

Soojusenergia

7 333

7 921

5 560

8 684

Muud

29 472

29 851

Kokku mitmesugused tegevuskulud

51 222

56 446

2013

2012

Palgakulu

95 771

95 237

Sotsiaalmaksud

29 749

31 139

125 520

126 376

28 286

48 662

8

8

31.12.2013

31.12.2012

1 488

1 530

2013

2012

4 601

0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Energia

Mitmesugused bürookulud

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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