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TEGEVUSARUANNE
Lühitutvustus
Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid
asutas
28.08.2017 Maaeluministeerium. Sihtasutuse
asutamisega
ühinesid
Eesti
Põllumajandusmuuseum, Tori Hobusekasvandus
ja C. R. Jakobsoni Talumuuseum. Sihtasutuse
asukoha aadressiks kinnitati Pargi , Ülenurme
alevik 61714, Kambja vald, Tartumaa.

Joonis 1: SA Eesti Maaelumuuseumid asukoht

Ülevaade sihtasutuse tegevusest
Sihtasutus kogub, säilitab, uurib ja vahendab Eesti põllumajanduse ajalooga seotud
materjali hariduslikel, teaduslikel ning elamuslikel eesmärkidel ja tagab Eesti
põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Eesti
Põllumajandusmuuseumi, Tori Hobusekasvanduse ja C. R. Jakobsoni Talumuuseumi
säilimise ning arengu.
Sihtasutuse missiooniks on aidata kaasa põllumajanduse ja maaelu ning sellega seotud
kultuuripärandi väärtustamisele ühiskonnas.
Sihtasutuse visiooniks on pakkuda maakultuuripärandi kompetentsihariduskeskusena elamuslikku kogemust nii kohalikele kui ka väliskülalistele.

ja

Olulised sündmused majandusaastal

Sihtasutuse tööle rakendamine: töökorraldust puudutavate dokumentide uuendamine,
kohandamine ning koostamine lähtudes kolme üksuse eripäradest.

Aruandeaastal koostati kogude korraldamise eeskiri,
kogumispõhimõtted ning
moodustati üksuste ülene kogude täiendamise komisjon. Sihtasutusel on põllumajandust
ja maaelu tutvustavad esinduslikud kogud.

Oluline tegevus 2018. aastal oli Eesti Põllumajandusmuuseumi üksuses jätkuv töö
muuseumikogude korrastamisel ning kogudes olevate museaalide eksponeerimine
avalikkusele, millega alustati 2017. aastal fondinäituse „Avasta ja imesta“ I etapi ning
2018. aastal fondinäituse II etapi avamisega, mille tulemusel on eksponeeritud
m
pinnal üle 6
museaali.
Avatud fond annab ülevaate maaelanike
argielu muutumisest 19. sajandi algusest
21. sajandi alguseni. Fondinäitus loob
uusi võimalusi teaduslikel, hariduslikel ja

Elamuslikel
eesmärkidel
õpija
töökeskkonna loomisel, saades teadmisi
muuseumi kogutud esemetest ja nende
kasutusviisidest.
Muuseumikogusid
avalikkusele tutvustav avatud fond
„Avasta ja imesta“ I ja II etapp pälvis Eesti
muuseumide
aastaauhinna
Muuseumirott „Muuseumikogu arendaja

Oluliseks sündmuseks
. aastal oli sihtasutuse arengukava 2019 – 2022 aastaks
koostamine. Ideede kogumise protsessi käigus korraldati koostöös sihtasutuse nõukogu,
- nõukoja ja erinevatelt elualadelt kaasatud koostööpartneritega visioonikonverents ning
kolm strateegiapäeva. Arengukava on esitatud 2019 aastal nõukogule kinnitamiseks.
. aasta suursündmuseks oli Tori Hobusekasvanduse kompleksi kuuluvate hoonete
projekteerimine ning tallihoone nr 6 renoveerimine ja avamine.
Peamised tegevusvaldkonnad
SA Eesti Maaelumuuseumide peamisteks tegevusvaldkondadeks on muuseumikogude
haldamine, korrastamine, restaureerimine ning avalikkusele ligipääsetavuse tagamine.
Lisaks
haridusprogrammid,
näitused,
üritused,
hobubokside
rentimine,
ratsutamisteenus, hobusõit, restaureerimisteenus, sepaprogrammid, suveniiride müük,
toitlustusteenuse
osutamine
ning
muuseumi
külastuspääsmete
müük.
Haridusprogrammide, näituste ja sündmuste vahendusel tutvustada põllumajandust ja
maaelu erinevatele sihtgruppidele.
Maaelumuuseumide külastatavus

. aastal oli

Sh haridusprogrammides osalejad

Sh Tasuta ja tasulise piletiga külastajate koguarv

Läbiviidud haridusprogrammide arv
Koostatud näituste arv

14 146
41 855
436
3

Lisaks ajutised näitused

10

Nõuetekohaselt hoiustatud museaalide osakaal

49%

Digiteeritud kogude osakaal

71%

Teaduslikult kirjeldatud museaalide osakaal
Olulisemad aruandeaastal
investeeringud

56 001

toimunud

54,7%
ning

lähitulevikus

planeeritavad

2018. aastal olid olulised investeeringud (ORF vahenditest) Tori Hobusekasvanduses.
Renoveeriti tallihoone nr 6, milleks kulutati vahendeid 510 139 eurot ning soetati
tallihoonesse tööstuslik pesumasin ning –kuivati summas 12 560 eurot.

Telliti muinsuskaitse eritingimused ja renoveerimisprojektid hobusekasvanduse
kompleksi kuuluvatele 8 hoonele, ajaloolise Tori väravale ja müüridele ning
hobusekasvanduse territooriumi vertikaalplaneerimise projekt. Amortiseerunud
kommunikatsioonide renoveerimiseks vee- ja kanalisatsiooni, küttetrasside ning
elektrisüsteemide projektid. Teostati treeningraja kinnistu detailplaneeringu
algatamiseks maa-ala mõõdistamine ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ja
koostati muinsuskaitse eritingimused. Hobusekasvanduse kompleksi terviklikuks
renoveerimiseks ning välirajatiste rajamiseks sõlmiti uus elektriliitumisleping ning
ehitati elektriliitumiseks vajalik uus liitumiskilp. Paigaldati internetiühenduse tarbeks
kolme hoonesse valguskaabel kokku summas 229 187 eurot.
Koostati samuti Tall nr 1 rajatava Tori Hobusekasvanduse ja Tori muuseumi rajamiseks
kontseptsioon, mis on aluseks muuseumi ekspositsiooni koostamiseks. Muuseumi rajame

koostöös Tori vallaga, sõlmitud on ka koostöökokkulepe hobusekasvanduses ja valla
muuseumis olevate museaalide korrastamiseks ja restaureerimiseks ning avalikkusele
eksponeerimiseks.
Tori Hobusekasvanduse põllumajandustehnika uuendamiseks viidi läbi riigihange
põllumajandustehnika soetamiseks. Riigihange põllumajandustehnika soetamiseks on
lõppenud ning firma tarnib hobusekasvandusse hankes oleva tehnika vastavalt lepingule
. aastal. Sellega seoses paraneb töökvaliteet ja uued võimalused hobusööda
varumisel ning hobubokside hooldamisel.
Koostatud projektide alusel jätkatakse Tori hobusekasvanduse pooleliolevate hoonete
ning rajatiste renoveerimist.
C. R. Jakobsoni Talumuuseumis alustatakse 2019. aastal peahoone renoveerimist.

Olulised uurimis- ja arendustegevuse projektid
2018. aastal olid olulisemad arendus- ja teadusprojektideks trükiste koostamine: „Tori
Hobusekasvandus 6 “; Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni
AIMA XVIII kongressi ettekannete kogumik „CIMA XVIII Traditions and Change –
Sustainable Futures!“ ja kogumik „Tööstuslikust leivatootmisest Eestis“. Koostati
kontseptsioonid püsinäitustele „Veterinaaria ajalugu ja veterinaaria meditsiini areng
Eestis“ ning Tori muuseumi loomiseks kontseptsioon püsinäitusele „Tori hobune“.
Teaduspäev „Tori hobusekasvandus ja tori hobune“.
Peamised finantssuhtarvud ja nende arvutamise metoodika
Tulemi marginaal=tulem / müügitulu

Netovara puhastootlus= tulem / netovara
Lühiajaliste kohustuste katte kordaja=käibevara / lühiajalised kohustused
Võlakordaja=kohustused/koguvara
Netovara määr=netovara / aktiva

Finantssuhtarvude lähteandmed
Käibevara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Netovara
Varad
Müügitulu
Tulem

2018. a.
1 338 799
213 482
2 852 333
3 065 815
187 262
1 797 155

Finantssuhtarvud
Tulemi marginaal
Netovara puhastootlus
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja
Võlakordaja
Netovara määr

2018. a.
9,60
0,63
6,27
0,07
0,93

Personal
Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumide keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 52.
juhatuse liikmeid 1, juhatuse tasu moodustas 32 268 eurot.
Nõukogu liikmeid , liikmete tasu moodustas 8 400 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

807 084

0

Nõuded ja ettemaksed

531 715

0

1 338 799

0

Materiaalsed põhivarad

1 727 016

1 022 953

Kokku põhivarad

1 727 016

1 022 953

3 065 815

1 022 953

Võlad ja ettemaksed

213 482

0

Kokku lühiajalised kohustised

213 482

0

213 482

0

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

1 055 178

1 022 953

Aruandeaasta tulem

1 797 155

0

Kokku netovara

2 852 333

1 022 953

3 065 815

1 022 953

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad

3

Põhivarad

Kokku varad

5

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

6

Netovara

Kokku kohustised ja netovara

7
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

11.09.2017 31.12.2017

Lisa nr

3 181 171

0

7

187 262

0

6 723

0

3 375 156

0

Mitmesugused tegevuskulud

-656 687

0

9

Tööjõukulud

-856 513

0

10

-64 801

0

5

-1 578 001

0

Põhitegevuse tulem

1 797 155

0

Aruandeaasta tulem

1 797 155

0

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud

8

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

11.09.2017 31.12.2017

1 797 155

0

64 801

0

Muud korrigeerimised

-1 533 368

0

Kokku korrigeerimised

-1 468 567

0

-376 615

0

103 940

0

55 913

0

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-659 322

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

1 378 268

0

718 946

0

Laekunud sihtkapital

32 225

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

32 225

0

Kokku rahavood

807 084

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

807 084

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

807 084

0

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

2

9

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid

2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

Asutajate ja liikmete
sissemaksed

1 022 953

1 022 953

31.12.2017

1 022 953

1 022 953

Korrigeeritud saldo
31.12.2017

1 022 953

1 022 953

Aruandeaasta tulem
Asutajate ja liikmete
sissemaksed
31.12.2018

1 797 155
32 225
1 055 178

1 797 155
32 225

1 797 155

2 852 333

10

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Eesti Maaelumuuseumid 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.
Tulemiaruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamisetoimkonna juhendis RTJ 14 esitatud nõuetest. Kasutatud on tulemiaruande skeemi
nr 1.
Rahavoogude aruandes kajastatakse sihtasutuse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid , rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile.
Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegeliku väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes Riigikassas olevat raha jääki. Rahalised vahendid on kajastatud eurodes.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro(s.o ettevõtte arvestusvaluuta). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel
on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäolisust hinnatakse
võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse
individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud
nõuete osas.
Ebatõenäoliselt laekuvaid ostjate arveid hinnatakse maksetähtaja ületamise järgi.
Varud
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kuludest.
Varude arvestust peetakse bilansiväliselt. Varud kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja müügimomendil tulu tuluna, sest müügi eesmärgil
soetatud kaupade näol on tegu lühikese perioodi, enamasti aasta jooksul realiseeritava kaubaga.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse SA enda majandustegevuses kasutatavaid varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta
ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta ning millede soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kantakse
kasutusele võtmise hetkel kuludesse.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel
kasutatakse lineaarset meetodit. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.
Kulumi norm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Maad ja kultuuriväärtusega asju(sh kunstiväärtusi), mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Kulumit arvestatakse igakuiselt. Üldjuhul lähtutakse alljärgnevatest vahemikest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Hooned

50
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Rajatised(teed, trassid,
piirdeaiad)

20

Masinad ja seadmed(v.a.
transpordivahendid)

5 kuni 15

Transpordivahendid

10

Inventar(sh mööbel,
bürooseadmed, muu inventar)

5 kuni 10

IKT seadmed(sh serverid,
videokaamerad)

5 kuni 10

Immateriaalne põhivara

5 kuni 10

Järelejäänud kasulikku eluiga hinnatakse renoveerimiste arvelevõtmisel ja inventuuride käigus. Kui ilmneb, et vara järelejäänud eluiga
on oluliselt esialgu hinnatust, muudetakse järelejäänud kasulikku eluiga.

Rendid
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõttes kajastatavale varale.
Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud
rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Annetused ja toetused
Toetused ja annetused jagunevad tegevustoetusteks ja sihtotstarbelisteks toetusteks ehk sihtfinantseerimiseks. Sihtfinantseerimine võib
olla antud tegevuskuludeks või põhivara soetuseks. Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhiselt saadud toetusi, mida iseloomustab kindel
eesmärk. Toetuse andja või vahendaja nõuab projekti kohta detailset aruandlust kulutuste kohta. Raha ülejääk tuleb projekti
lõppedes tagastada.
Toetust loetakse põhivara sihtfinantseerimiseks, kui selle kasutamise põhitingimuseks on kindlaksmääratud põhivara ost, ehitamine või muul
viisil soetamine.
Juhul, kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle kasutamisega seotud tingimused on veel täitmata või kulutusi pole tehtud, kajastatakse
saadud vahendeid sihtfinantseerimise ettemaksena ehk kasutamata sihtfinantseeringuna.
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimist võib kajastada laekumisel koheselt tuluna kui lepingujärgne summa ei vasta
põhivara kapitaliseerimise tingimustele.
Eelarve aasta lõpuks järelejäänud vahendid võidakse jätta järgmise perioodi kulutuste katteks.
Tulud
Tulu kaupade müügist osutamisest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi
ja soodustusi.
Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustist teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises
tehingus.
Kasumiaruandes tulusid ja kulusid ei saldeerita.
Kulud
Kulud on aruandeperioodi väljaminekud(majandusliku kasu vähenemised),millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine.
Tegevuskuludena kajastatakse sihtasutuse tegevusega seotud kulusid. Kuludesse kantakse kõik aruandeperioodil tehtud kulud, samuti
ka perioodilised kulud. Kulud kajastatakse tekkepõhisearvestusprintsiibi alusel. Sihtasutuse tegevuskulud on jaotatud tööjõukuludeks,
majanduskuludeks, põhivaralt arvestatud kulumiks ning muudeks kuludeks.
Materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul(amortisatsioonikuluna).
Seotud osapooled
Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud majandusaasta aruannet koostava ettevõttega(aruandev ettevõte) sel määral,
et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel. Seotud osapool on selle isiku lähedane pereliige(st pereliige, kelle puhul võib
eeldada olulise mõju olemasolu, nt abikaasa, elukaaslane või laps). Seotud osapoolena käsitletakse ka tegev- ja kõrgemat juhtkonda, tegevja kõrgema juhtkonna pereliikmeid ning nendega seotud äriühinguid.
Käesoleva aruande mõistes on loetud seotud isikuteks SA Eesti Maaelumuuseumid
nõukogu liikmeid, juhatuse liige, Maaeluministeerium.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018
Arvelduskonto

807 084

Kokku raha

807 084

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul

Lisa
nr

3 703

3 703

4 098

4 098

-395

-395

232 776

232 776

5 815

5 815

5 815

5 815

71

71

71

71

Nõuded toetuste ja siirete
eest

289 350

289 350

Kokku nõuded ja
ettemaksed

531 715

531 715

Ostjatelt laekumata
arved
Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks
Ettevõtte tulumaks
Käibemaks

Maksuvõlg
166

232 776

Üksikisiku tulumaks

12 189

Sotsiaalmaks

27 049

Kohustuslik kogumispension

984

Töötuskindlustusmaksed

1 684

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

39
232 776

42 111
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2017
Soetusmaksumus

105 742

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

105 742

913 143

4 068

1 022 953

0

0

0

913 143

4 068

1 022 953

Ostud ja parendused

10 518

Amortisatsioonikulu
Ümberliigitamised

758 346

768 864

-60 958

-1 506

-2 337

-64 801

0

509 706

12 993

0

-522 699

0

105 742

1 422 849

17 061

10 518

235 647

1 791 817

-60 958

-1 506

-2 337

1 361 891

15 555

8 181

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

105 742

-64 801
235 647

1 727 016

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

139 386

139 386

Võlad töövõtjatele

31 985

31 985

Maksuvõlad

42 111

42 111

213 482

213 482

Kokku võlad ja ettemaksed
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018
MeM tegevustoetus

950 097

MeM kinnisvara kulude katmiseks

319 000

ORF
Tori Hobusekasvanuse tegevustoetus

1 365 000
190 000

Eesti kultuurkapital

11 140

PRIA otsetoatus

44 641

PRIA Tori investeeringuteks

155 100

MeM reserfondist antud toetus

125 000

MeM eraldis
PRIA põhivara soetuseks

6 900
13 268

Lähetuskulude hüvitamine

466

Praktika juhendamise tasu

582

Archimedesele tagasiarvestus

-23

Kokku annetused ja toetused

3 181 171

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

2018
Muud (ebatavalised) tulud

6 723

Kokku muud tulud

6 723

Tasu vanametalli eest
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2018
Üür ja rent
Energia

-195 822
-66 554

Elektrienergia

-38 366

Soojusenergia

-15 563

Kütus

-12 625

Veevarustusteenused
Mitmesugused bürookulud

-679
-50 924

Lähetuskulud

-9 520

Koolituskulud

-2 513

Riiklikud ja kohalikud maksud

-5 212

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

-395

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

-56 635

Maismaasõidukite kulud

-28 000

Inventari majandamiskulud

-23 780

Töömasinate, seadmete tarvikud
Toiduained
Tervishoiuteenused
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

-2 679
-23 184
-463
-17 199
-102 263

Loomadega seotud kulutused(söödad, ravimid,
ravimisteenused jne)

-56 044

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-14 758

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

-63
-656 687

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 56 635 jaguneb:
Korrashoiu ja remondimaterjalid 17 858
Tugiteenused 7 744
Heakord 24 637
Valveteenus 690
Remont 5 706
Maismaasõidukite kulud 28 000 jaguneb:
Korrashoid 3 736
Kindlustus 2 105
Remont 7 415
Sõidukite rent 8 754
Majandamiskulud 1 667
Isikliku sõiduvahendi kasutamine 4 323
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Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2018
Palgakulu

-639 963

Sotsiaalmaksud

-215 130

Muud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

-1 420
-856 513
52

Töötajate arv 2018 jaguneb:
Juhatuse liikmed 1
Juhid 1
Tippspetsialistid 19,63
Keskastme spetsialistid 14,74
Nooremspetsialistid ja assistendid 11,39
Töölised 4,48
2017 maksti tasu 3 nõukogu liikmele ja 1 juhatuse liikmele.

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
2018
Arvestatud tasu

40 668

Nõukogu liikmeid 3, liikmetele maksti tasu kokku 8 400 eurot
Juhatuse liikmeid 1, kellele maksti aruandeaastal 32 268 eurot
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Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2019
Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid (registrikood: 90014017) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MERLI SILD

Juhatuse liige

09.05.2019

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid nõukogule
Arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018 ning tulemiaruannet, rahavoogude
aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete
kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme sihtasutusest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on
piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise
aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru
anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab
vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui
võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks
nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on
suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist
ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info
on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused
võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis
tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Enn Leppik
Vandeaudiitori number 57
/digitaalselt allkirjastatud/
Margit Leppik
Vandeaudiitori number 412
AUDIITORBÜROO ELSS OÜ
Nexia International liige
Audiitorettevõtja tegevusloa number 59
Vanemuise tn 21a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51014
09.05.2019
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