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Tegevusaruanne

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) on rahvatantsu ja -muusika harrastajate, kollektiivide ja juhendajate ühendus (keskselts),

mille eesmärgiks on rahvatantsu- ja -muusikaõpetajate ning harrastajate ühendamine ja valdkonna arendamine, esindades sel moel ligi 23 000

rahvatantsija ja 2 000 rahvamuusiku huve. 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tegutseb selle nimel, et rahvatantsu ja -muusika valdkond oleks Eestis hoitud, hinnatud ja elujõuline

ka paljude aastate pärast.

ERRS on partner Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele (ELT SA) noorte ja üldtantsupidude korraldamisel. Koostöös Rahvakultuuri Keskusega

korraldatakse erinevaid koolituspäevi ja seminare. 

ERRS viib ellu mitmeid programme ja projekte, olles rahvakultuuri mentorprogrammi koordineerija rahvatantsuõpetajatele,

rahvamuusikaõpetajatele ning ka pillimeestele.

2020. aastal viidi mentorprogrammi raames läbi 81 mentorkoolitust kogupikkuses 364 tundi. Rahvatantsu koolitusi oli 67 ja rahvamuusika

koolitusi oli 14. Koolitustel osalejaid oli kokku 1186. 

Lisaks mentorprogrammile administreeris ERRS laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi. Toetust sai 981 kollektiivi

(904 rahvatantsukollektiivi ja 77 rahvamuusikakollektiivi), toetus anti välja otsetoetusena kõikidele kollektiividele.

Koostöös Rahvakultuuri Keskusega toimus traditsiooniline rahvatantsujuhtide suvekursus, 30.juunist-2.juulini. Tulenevalt Covid-19 põhjustatud

erilisemast olukorrast riigis, toimus seekordne suvekursus veebikeskkonna zoom vahendusel.

2020. aastal jätkasime tantsuspetsialisti kutse välja andmist spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule. Eelmisel aastal omistati kokku 67

tantsuspetsialisti kutset Eesti rahvatantsu spetsialiseerumisega – 12 kutset tase 5, 30 kutset tase 6, 19 kutset tase 7 ja 6 kutset tase 8.

Jätkus eesti rahvatantsu õpetamise toetamine (juhendamine) Riia Eesti Kooli nooremas vanuseastmes. Eestvedajaks on Eesti-Läti Seltsi

tegevliige, meie tantsupidude korraldaja ja aujuht Juris Žigurs. Tulenevalt Covid-19 põhjustatud keerulisest olukorrast riigis ja maailmas, jäid

paljud planeeritud tegevused elluviimata. 

29. aprillil tähistati ERRSi eestvedamisel rahvusvahelist tantsupäeva traditsioonilise üleeestilise ühistantsimisega. Seekord tantsiti Saaremaalt

pärimustantsu „Kuo-Tu-Tetsu“. Üleskutse järgi tantsi eelmisel aastal kodus, pere keskel ilma kogunemisteta. Ühistantsimine toimus Vikerraadio

saatel ning ERRSi laekus rekordarv toredaid koduseid videoid. Ühistantsimise tulemused leiab ERRSi kodulehel:

http://errs.ee/index.php?id=66526 

2020.aastal andis ERRS koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega välja Ullo Toomi nimelise rahvatantsupreemia, mille sel korral pälvis

Rahvatasuansambli Kuljus kunstiline juht Marina Kuznetsova.

Detsembris tähistas ERRS oma 32. aastapäeva. 5. detsembrile planeeritud pidustused lükkusid edasi, aga välja kuulutati aastatunnustuse

„Lokulaud“ saajad“, neljateist laureaati üheteistkümnes kategoorias. Tunnustuse saajad leiab ERRSi kodulehelt: 

http://errs.ee/index.php?id=65023

2020.aastal esitas ERRS mitmed valdkonna väljapaistvad tegijad erinevatele kultuuripreemiatele ja riigipreemiatele.

Jätkus Kullaterade klubi tegevus tantsupedagoogi ja tantsupidude aujuhi Ilma Adamsoni eestvedamisel. Kullaterade klubi on ERRSi juures

tegutsev eakamate tantsujuhtide klubi, mille tegevuse eesmärk on rahvakultuuri pärandi jäädvustamine ja oma tegevuse kaudu kaasa aitamine

rahvatantsu propageerimisel. Kullaterade klubi koondab ligi 80 tantsujuhti. Enamik neist on aktiivsest juhendajatööst eemale tõmbunud ja

tegelevad seltsi ja kogu valdkonna jaoks oluliste teemadega – rahvatantsu ajaloo uurimise, kogumise ning säilitamisega. 

Anti välja 2017. aasta uute tantsude konkurssi võidutantsude raamatud: „Uute tantsude konkurss 2017 Võidutööd naistetantsud, soolotants,

meestetantsud segarühma tantsud“ ja „Uute tantsude konkurss 2017 võidutööd lastetantsud nooremale astmele, lastetantsud vanemale

astmele, noortetantsud“

2020. aasta uute tantsude konkurss toimus novembris 2020 videote vahendusel. Konkursi tulemused on leitavad ERRSi kodulehel:

http://errs.ee/index.php?id=67150 . Algasid 2020.aasta võidutantsude raamatu ettevalmistustööd.   

Jätkus projekt Rahvatantsu e-kodu loomine, et oleksid veebis kättesaadavad eesti pärimustantsud. Projekti eesmärk on teha rahvatantsud ja

tantsude info kõigile huvilistele hõlpsasti veebikeskkonnas leitavaks ja kasutatavaks. Rahvatantsu e-kodu on loodud vabavaralisse WIKI

keskkonda MediaWiki. Toimub e-kodu täiendamine ja kasutaja sõbralikumaks muutmine. 

2019. aasta suvel ja sügisel viidi läbi tagasiside uuring 2019. aasta tantsupeo kohta. Uuringu viisid läbi Tallinna Ülikooli üliõpilased Sille Kapperi

juhendamisel ja keskendusid tantsupeo protsessis osalejate kogemuste ja hinnangute analüüsile tantsupeo repertuaari ja korraldusliku poole

kohta. Uuringu esialgseid tulemusi tutvustasid tudengid ERRSi üldkogul detsembris 2019 ning lõplikud tulemused kättesaadavad ERRSi

kodulehelt http://errs.ee/index.php?id=66606

"Rahvatantsrühmade ja rahvamuusikakollektiivide ning kooride ja orkestrite rahastamismudeli analüüs", 2018. aastal alustatud projekti

tulemustele tuginedes valmis Kultuuriministeeriumil koostöös Eesti Rahvakultuurikeskuse, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Eesti

Kooriühinguga määrus, millega toetatakse laulu- ja tantsupeos osalevate kollektiivide juhendajate tööd ning tagatakse neile stabiilne sissetulek.

Määrusega alusel on võimalik juhendajale palgatoetuskompensatsiooni taotleda alates 1.jaanuarist 2021.  

http://errs.ee/index.php?id=66526
http://errs.ee/index.php?id=65023
http://errs.ee/index.php?id=67150
http://errs.ee/index.php?id=66606
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Majandustegevust iseloomustavad järgmised suhtarvud:                                                                           

 2020 2019

Lühiajaline võlgnevuse kattekordaja 1,20 1,12

Maksevalmiduskordaja 1,20 1,12

 

Suhtarvude arvutusmetoodika:

Lühiajaline võlgnevuse kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused

Maksevalmiduskordaja = Raha+väärtpaberid / Lühiajalised kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 116 495 133 301 2

Nõuded ja ettemaksed 161 249 3

Kokku käibevarad 116 656 133 550  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 839 968 5

Kokku põhivarad 1 839 968  

Kokku varad 118 495 134 518  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 97 476 119 388 6

Kokku lühiajalised kohustised 97 476 119 388  

Kokku kohustised 97 476 119 388  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 130 10 663  

Aruandeaasta tulem 5 889 4 467  

Kokku netovara 21 019 15 130  

Kokku kohustised ja netovara 118 495 134 518  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 393 970 8

Annetused ja toetused 825 083 573 721 7

Muud tulud 50 0  

Kokku tulud 827 526 574 691  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -677 143 -377 245 9

Mitmesugused tegevuskulud -30 182 -80 555 10

Tööjõukulud -113 728 -111 703 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -597 -733  

Kokku kulud -821 650 -570 236  

Põhitegevuse tulem 5 876 4 455  

Intressitulud 13 12  

Aruandeaasta tulem 5 889 4 467  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 5 876 4 455  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 597 733 5

Kokku korrigeerimised 597 733  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 88 308  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -21 912 68 832  

Kokku rahavood põhitegevusest -15 351 74 328  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 468 0  

Laekunud intressid 13 12  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 455 12  

Kokku rahavood -16 806 74 340  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 133 301 58 961 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -16 806 74 340  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 116 495 133 301 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 10 663 10 663

Aruandeaasta tulem 4 467 4 467

31.12.2019 15 130 15 130

Aruandeaasta tulem 5 889 5 889

31.12.2020 21 019 21 019
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev

avalikusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhimõtted kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tulemiaruanne on koostatud vastavalt RTJ 14 juhendile.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest

kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid, sh. nõudeid ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikus allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata

arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt

laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kuludest, mis

on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.  Materjaalselt vara kajastatakse bilansis tema soetismaksumuses, millest on maha

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust elueast.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud

kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kui immateriaalse vara

kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on viis aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    200 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid 5 aastat

Muu mat. põhivara 4 aastat

Muu immateriaalne põhivara 5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
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finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustiselt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast, kui ettevõttel

pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva või kui laenuandjal oli õigus

aruandekuupäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Tarnijatele tasumata kohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste kohustiste korrigeeritud soetusmaksumus

on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Kohustis

liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ette nähtud hinnavähendusi. Tulu kaupade

müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulud on

usaldusväärselt määratud ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

lähtudes valmidusastme meetodist.

Sihtfinantseerimine 

Tegevuse sihtfinantseerimine kajastataks tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega

seotud sisulised tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse

bilansis kohustisena.

Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes "Annetused ja toetused" kirjel.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts-ga (edaspidi Ettevõte) sel määral,

et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) on

seotud Ettevõttega, kui see isik:

(a) on Ettevõtte juhatuse liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks ja juhtimiseks, ning kes kannab selle eest

vastutust); või

(b) omab valitsevat või osalist mõju Ettevõtte üle.

Ettevõte on seotud teise ettevõttega, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

(a) teine ettevõte ja Ettevõte on ühise valitseva mõju all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle

isiku lähedane pereliige));

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) ettevõtte valitseva mõju all olev ja teine ettevõte on selle kolmanda

osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte;

(c) teine ettevõte omab Ettevõtte üle valitsevat või olulist mõju;

(d) teine ettevõte on Ettevõtte valitseva või olulise mõju all;

(e) teised ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad valitsevat või olulist mõju Ettevõtte üle.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 398 290

Arvelduskontod 116 097 133 011

Kokku raha 116 495 133 301
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 95 95  

Ostjatelt laekumata

arved
95 95  

Ettemaksed 66 66  

Tulevaste perioodide

kulud
66 66  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
161 161  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 140 140  

Ostjatelt laekumata

arved
140 140  

Ettemaksed 109 109  

Tulevaste perioodide

kulud
109 109  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
249 249  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 107 2 435

Sotsiaalmaks 3 724 4 262

Kohustuslik kogumispension 176 160

Töötuskindlustusmaksed 216 231

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 223 7 088
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2018  

Soetusmaksumus 9 406 1 214 10 620

Akumuleeritud kulum -7 901 -1 018 -8 919

Jääkmaksumus 1 505 196 1 701

  

Amortisatsioonikulu -537 -196 -733

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 9 406 1 214 10 620

Akumuleeritud kulum -8 438 -1 214 -9 652

Jääkmaksumus 968 0 968

  

Ostud ja parendused 1 468 1 468

Amortisatsioonikulu -597 -597

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 5 658 1 214 6 872

Akumuleeritud kulum -3 819 -1 214 -5 033

Jääkmaksumus 1 839 0 1 839

Masinad ja seadmed loetelust  kanti maha  mittetöökorras vahendid summas 5 216 eurot. Seadmed olid täielikult amortiseerunud.
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 49 906 49 906  

Võlad töövõtjatele 7 391 7 391  

Maksuvõlad 6 223 6 223 4

Muud võlad 5 200 5 200  

Muud viitvõlad 5 200 5 200  

Saadud ettemaksed 28 676 28 676  

Tulevaste perioodide tulud 28 676 28 676 7

Liikmemaksude ettemaksed 80 80  

Kokku võlad ja ettemaksed 97 476 97 476  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 899 899  

Võlad töövõtjatele 4 682 4 682  

Maksuvõlad 7 088 7 088 4

Muud võlad 3 215 3 215  

Muud viitvõlad 3 215 3 215  

Saadud ettemaksed 103 484 103 484  

Tulevaste perioodide tulud 103 484 103 484 7

Liikmemaksude ettemaksed 20 20  

Kokku võlad ja ettemaksed 119 388 119 388  

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
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 31.12.2018 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Projektide

sihtfinantseerimine
5 239 52 315 -51 661 5 893  

Kollektiivide

rahastamismudeli

analüüs

23 040 4 416 -27 456 0  

Kollektiivide

toetusprogramm
7 933 493 503 -403 845 97 591  

Mentorprogramm 0 21 259 -21 259 0  

Tegevustoetus 0 69 500 -69 500 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

36 212 640 993 -573 721 103 484 6

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

36 212 640 993 -573 721 103 484  

 

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Prijektide

sihtfinantseerimine
5 893 17 548 -14 278 9 163  

Kollektiivide

toetusprogramm
97 591 636 427 -714 505 19 513  

Mentorprogramm 0 21 612 -21 612 0  

Tegevustoetus 0 72 000 -72 000 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

103 484 747 587 -822 395 28 676 6

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

103 484 747 587 -822 395 28 676  

Projektide sihtfinantseerimiseks toetuste andjate lõikes:

Eesti Laulu ja Tantsupeo SA 2020 aastal summas  627 818 eurot (2019 aastal 484 565 eur);

Kultuuriministeerium 2020 aastal 55 000 eurot (2019 aastal 81 916 eur);

Kultuurkapital 2019 aastal 28 050 eurot (2019 aastal 38 084 eur);

Kultuuriministeerium (Rahvakultuuri Keskus) 2020 aastal 21 612 eurot (2019 aastal 21 259 eur);

Kultuuriväärtuste Amet 2020 aastal 1 800 eurot (2019 aastal 0 eur);

Integratsiooni SA 2020 aastal 2 376 eurot (2019 aastal 1 2390 eur);

Muud laekumised (muud tagasimaksed) 2020 aastal 15 367 eurot (2019 aastal 13 930 eur);

Kohustiste jääk seisuga 31.12.2020 summas 28 676 eurot on kasutamiseks 2021 aastal (summas 19 513 eurot on kasutamiseks kollektiivide

toetusprogrammi teostamiseks ja summa 9 163 eurot on projektide sihtfinantseerimiseks). Sihtfinantseerimiseks saadud summade kasutamise

periood lõpeb 2021 aastal.

2020 aastal tagastati 8 800 eurot, kuna nende projektide teostus lükkus seoses koroonaviirusega (Covid-19) teadmata ajaks edasi. Teadaolevalt

2020 aasta lõppsaldodes tagastamisele kuuluvaid summasid ei ole.
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 2 393 970

Kokku liikmetelt saadud tasud 2 393 970

ERRSi liikmeks ja toetajaliikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, nii kodu- kui välismaal.

Füüsiliseks isikust liikmeks võib olla isik, kes esindab ühte või mitut rahvatantsu- või rahvamuusika kollektiivi, kes on või on olnud tantsu- või

kollektiivi juht.

Seltsi auliikme nimetus on tähtajatu, staatus määratakse juhatuse koosoleku otsusel ja selle omistamise otsustab üldkogu. Auliige on vabastatud

liikmemaksust.

Seltsi liikmeks  vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmemaksu suurused nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele kehtestab üldkogu. Liikmemaks

kehtib kalendriaasta kohta.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Otsetoetused kollektiividele 677 095 249 635

Kollektiivijuhtide õppestipendiumid 0 127 550

Ühingute liikmemaksud 48 60

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
677 143 377 245

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 5 571 5 500

Mitmesugused bürookulud 12 881 10 324

Projektidega seotud kulud 11 730 64 731

Kokku mitmesugused tegevuskulud 30 182 80 555
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 85 056 83 485

Sotsiaalmaksud 28 672 28 218

Haigushüvitis 0 0

Kokku tööjõukulud 113 728 111 703

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
54 070 57 995

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 86 82

Juriidilisest isikust liikmete arv 116 115

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

50 0 0 0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Kaupade ja

teenuste ostud

Kaupade ja

teenuste müügid

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed

ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

14 948 70 0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 38 310 30 926

 

 

Arvestatud tasud on näidatud koos sotsiaalmaksudega. Arvestatud tasudest on töötasu 2020 aastal summas 31 740 eurot (2019 aastal 23 370 

eur) ja mentortasud 2020 aastal summas 6 570 eurot (2019 aastal 7 556 eur).   
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Sihtfinantseerimist on saadud sihtasutuselt, mille nõukogusse kuulub ka MTÜ juhatuse liige, 2020 aastal summas 627 810 eur ja 2019

aastal summas 484 565 eurot. Sihtfinantseerimise kohta on informatsioon avalikustatud lisas 7. 

 

Ettevõte on aruandeaastal seotud osapooltelt teenuseid ostnud 14 948 (2019: 0) euro väärtuses ja müünud teenuseid 70 (2019:0) euro

väärtuses.

Lisa 13 Koroonaviiruse mõju

Oleme hinnanud koroonaviiruse (Covid-19) pandeemia jooksvat mõju Ettevõttele. Oleme pandeemia mõju võtnud arvesse varade ja kohustuste

väärtuste määramisel raamatupidamise aruandes.

Oleme täiendavalt hinnanud potentsiaalset tuleviku mõju Ettevõttele ning juhul kui see on oluline, avalikustanud vastava informatsiooni

raamatupidamise aruandes, mis kirjeldab aruande kuupäevaks kajastatud mõjusid ning meie hinnangut tulevase mõju osas Ettevõttele, kaasa

arvatud selle finantstulemusele peale bilansipäeva.

 

Kokkuvõttes on olulise tähtsusega Ettevõtte võimekus olukorraga kiiresti kohaneda ning painlikult reageerida. Ettevõtte jälgib pidevalt muutuvaid

ohuhinnanguid ning tegeleb jooksvalt viiruse mõjude analüüsiga. Ettevõtte juhtkond hindab, et viiruses tingitud majandusmuutused ei avalda

Ettevõtte jätkusuutlikkusele olulist mõju.


