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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. 

Kokku viisid mentorid läbi 59 koolitust, viis neist olid rahvamuusika teemalised. Maakondadest toimusid 
koolitused Pärnumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Tallinnas ning ka tantsupeomuuseumis. 19 

koolitust toimus rahvatantsujuhtide koolis ja üheksa täiendkoolitusel. Kõige populaarsemad mentorid 
olid Kadri Tiis, Sille Kapper-Tiisler ja Kalev Järvela. 

Tulenevalt palgatoetuse meetmest on oluliselt suurenenud rahvatantsuspetsialistide kutse taotlejate 

hulk. 2021. aastal oli võimalik kutset taotleda neljal korral. Võimalust kasutas 97 tantsujuhti ning neist 
94-le väljastati kutsetunnistus (tase 5 - 26 inimest, tase 6 - 42 inimest, tase 7 - 18 inimest, tase 8 - 8 

inimest). Kutseeksami tegid 12 inimest, ülejäänud 85 said kutse kätte portfooli põhjal. Rahvamuusika 
kollektiivijuhi pädevustunnistust soovis kolme taotlusvoorus käigus saada saada 36 inimest, kellele see 

kõigile ka omistati. 

2021. aastal menetles ja vahendas ERRS viimast korda kollektiivitoetust:hooajal 2020/2021 soovis 

kollektiivitoetust saada 1038 kollektiivi. 1029 kollektiivi sai toetust pea 600 000 euro ulatuses. Edaspidi 

toimub taotlemine läbi kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi ja ERRS enam raha 

vahendaja ei ole. 

Rahvatantsumentorid osalesid Eesti rahvatantsu oskussõnastiku töörühma töös, et anda välja raamatu 
5. parandatud trükk. Raamat on aluseks valdkonnas ühtse terminoloogia kasutamiseks. Koostöös Eesti 
Keele Instituudiga saab raamat kättesaadavaks portaalis www.sonaveeb.ee. 

Rahvamuusikamentorid osalesid rahvamuusikute ümarlaua töös, et saada ülevaade rahvamuusika 
maastikul toimuvast ning probleemkohtade kaardistamisest. Septembris 2021 kogunes rahvamuusikute 

ümarlaud, et kaardistada rahvamuusikute ootusi ERRS-ile. Lisaks rahvamuusikamentoritele olid kaasatud 

ka Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning Eesti Pärimusmuusika Keskus. Koostöö kohtade 
otsimine jätkub - on selge, et rahvamuusika valdkonnas on palju erinevaid osapooli ja erinevalt 

rahvatantsu valdkonnast ka erinevaid ootusi (laste pilliõpe, täiskasvanute täiendõpe, 
harrastuskollektiivid, professionaalsed ansamblid ning üksikpillimehed on kõik erinevate ootustega ja on 
selge, et ERRS neid kõiki esindada ei suuda). 

2021. aasta kevadisel ERRS-i üldkogul valiti seltsi uueks esimeheks pikaaegne juhatuse liige Kadri Tiis, 
kelle eestvedamisel on toimunud põhjalik seltsi eneseanalüüs ja tuvastatud olulisi kitsaskohti. 

Loodud on ERRS-i juurde koostöökogu, mille töös osalevad erinevate valdkondlike organisatsioonide 
esindajad (ülikoolid, kultuuriministeerium, ERK, maakondlikud rahvatantsurühmi ühendavad 
organisatsioonid, ERTAL, Kullaterade klubi). 2021. aastal toimus kaks kohtumist, töö jätkub 2022. aastal. 

http://www.sonaveeb.ee/


Sügisel viis selts liikmete hulgas läbi küsitluse, millised on nende ootused ERRS-ile, samuti kaardistati 

juhendajate koolitusvajadust. Küsitluse tagasiside põhjal toimus üldkogu raames mõttekorje järgmistel 
teemadel: miks olla liige, rühmade tantsupeole pääsemise süsteem, koolituse soovid, ERRS-i nähtavuse 
ja mõju suurendamine. Koolitussoovidest lähtuvalt on välja töötamisel koolitusprogramm. 

Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Laulu- ja Tantsupeo SA on algatanud idee luua üleriigiline register, mille 
abil valdkonna statistikast paremini ülevaadet omada. ERRS andis ELT SA ja RAKU ühisregistrile 
omapoolse sisendi ning sügisel tutvustati selle esimest versiooni. Registri eesmärk on saada tõesem 
ülevaade rahvakultuuri alal tegutsevatest kollektiividest ja nende juhtidest. 

Koostöös rahvakultuuri keskusega toimus 16.-19. augustil 2021 toimus rahvatantsujuhtide suvekursus 

Tallinnas, mille ettevalmistamisel ja läbiviimisel ERRS aktiivselt osales. ERRS-i poolne sisend on ülioluline 
kursuse jätkusuutlikkuse hoidmiseks, et kaardistada valdkondi, millest eriala inimestel enim 

vajakajäämisi esineb. 

Kullaterade klubi koosolek toimus suvel 2021 väljasõiduga Pärnumaale, et osaleda Naima Ebroki 
sünniaastapäeva tähistamisel. 

Jätkus eesti rahvatantsu õpetamise toetamine (juhendamine) Riia Eesti Kooli nooremas vanuseastmes. 

Eestvedajaks on Eesti-Läti Seltsi tegevliige, meie tantsupidude korraldaja ja aujuht Juris Žigurs. 
Programmi rahastaja on aastaid olnud Integratsiooni Sihtasutus. 

29. aprillil tähistati ERRS-i eestvedamisel rahvusvahelist tantsupäeva traditsioonilise üleeestilise 
ühistantsimisega. Seekord tantsiti erinevaid pulgatantsude variante. Ühistantsimine toimus Vikerraadio 
saatel ning tantsimise tulemused leiab ERRSi kodulehelt: https://errs.ee/2021-pulgatants-ja-ristpulkade-

tants/ 

2020. aastal andis ERRS koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega välja Ullo Toomi nimelise 
rahvatantsupreemia, mille pälvis rahvatantsuansambli Kajakas pikaajaline kunstiline juht Rita Mändla. 

4. detsembril toimus Kaja kultuurikeskuses seltsi 33. aastapäeva kontsert, mida lavastasid Elo Unt ja 
Tuule Kann. Kontserdist toimus otseülekanne Facebooki ja ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Anti üle 
aastatunnustused valdkonna parimatele: https://errs.ee/lokulauad-2021/ 

ERRS-i esindajad on osalenud erinevate töörühmade töös: laulu- ja tantsupeo seaduse välja töötamine, 
Kalevi staadioni renoveerimine, laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi 

rakendamiseks vajaliku määruse koostamine, juhendajate palgatoetuse määruse täiendamine. 

Ette on valmistatud Ene Jakobsoni tantsuõpiku „Tootsi ja Teele tantsud“ ja 2020. aasta uute tantsude 
konkursi võidutantsude kirjelduste avaldamist. 

 

https://errs.ee/lokulauad-2021/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 84 252 116 495 2

Nõuded ja ettemaksed 72 161 3

Kokku käibevarad 84 324 116 656  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 1 003 1 839 5

Kokku põhivarad 1 003 1 839  

Kokku varad 85 327 118 495  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 48 158 97 476 6

Kokku lühiajalised kohustised 48 158 97 476  

Kokku kohustised 48 158 97 476  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 019 15 130  

Aruandeaasta tulem 16 150 5 889  

Kokku netovara 37 169 21 019  

Kokku kohustised ja netovara 85 327 118 495  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 020 2 393 8

Annetused ja toetused 162 271 825 083 7

Muud tulud 5 089 50  

Kokku tulud 170 380 827 526  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 169 -677 143 9

Mitmesugused tegevuskulud -38 353 -30 182 10

Tööjõukulud -106 882 -113 728 11

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -836 -597  

Kokku kulud -154 240 -821 650  

Põhitegevuse tulem 16 140 5 876  

Intressitulud 10 13  

Aruandeaasta tulem 16 150 5 889  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 16 140 5 876  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 836 597 5

Kokku korrigeerimised 836 597  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 88 88  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -49 317 -21 912  

Laekunud intressid 10 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -32 243 -15 351  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -1 468  

Laekunud intressid 0 13  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -1 455  

Kokku rahavood -32 243 -16 806  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 116 495 133 301 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -32 243 -16 806  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 84 252 116 495 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 15 130 15 130

Aruandeaasta tulem 5 889 5 889

31.12.2020 21 019 21 019

Aruandeaasta tulem 16 150 16 150

31.12.2021 37 169 37 169
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi 2021. 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



10

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

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)

 31.12.2021 31.12.2020

Sularaha kassas 850 398

Arvelduskontod 83 402 116 097

Kokku raha 84 252 116 495
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 20 20  

Ostjatelt laekumata

arved
20 20  

Ettemaksed 52 52  

Tulevaste perioodide

kulud
52 52  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
72 72  

 

 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  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 087 2 107

Sotsiaalmaks 3 479 3 724

Kohustuslik kogumispension 131 176

Töötuskindlustusmaksed 178 216

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 875 6 223



12

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

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

  

Amortisatsioonikulu -836 -836

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 5 658 1 214 6 872

Akumuleeritud kulum -4 655 -1 214 -5 869

Jääkmaksumus 1 003 0 1 003
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 187 1 187  

Võlad töövõtjatele 3 118 3 118  

Maksuvõlad 5 875 5 875 4

Muud võlad 2 214 2 214  

Muud viitvõlad 2 214 2 214  

Saadud ettemaksed 35 554 35 554  

Tulevaste perioodide tulud 35 554 35 554 7

Liikmemaksud 210 210  

Kokku võlad ja ettemaksed 48 158 48 158  

 

 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  

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Projektide

sihtfinantseerimine
5 893 17 548 0 -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 0 -822 395 28 676  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

103 484 747 587 0 -822 395 28 676 6
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 31.12.2020 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021 Lisa

nr
Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Projektide

sihtfinantseerimine
9 163 70 832 -3 500 -60 892 15 603  

Kollektiivide

toetusprogramm
19 513 8 558 -8 120 19 951  

Mentorprogramm 0 21 259 -21 259 0  

Tegevustoetus 0 72 000 -72 000 0  

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

28 676 172 649 -3 500 -162 271 35 554  

Kokku

sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

28 676 172 649 -3 500 -162 271 35 554 6

Projektide sihtfinantseerimiseks toetuste andjate lõikes:

Eesti Laulu ja Tantsupeo SA 2021 aastal summas 0 eurot (2020 aastal 627 818 eur);

Kultuuriministeerium 2021 aastal 55 000 eurot (2020 aastal 55 000 eur);

Kultuurkapital 2021 aastal 23 233 eurot (2020 aastal 28 050 eur);

Kultuuriministeerium (Rahvakultuuri Keskus) 2021 aastal 21 259 eurot (2020 aastal 21 612 eur);

Kultuuriväärtuste Amet 2021 aastal 0 eurot (2020 aastal 1 800 eur);

Integratsiooni SA 2020 aastal 2 000 eurot (2020 aastal 2 376 eur);

Muud laekumised (muud tagasimaksed) 2021 aastal 8 558 eurot (2020 aastal 15 367 eur);

Kohustiste jääk seisuga 31.12.2021 summas 35 554 eurot on kasutamiseks 2022 aastal (summas 19 951 eurot on kasutamiseks kollektiivide

toetusprogrammi teostamiseks ja summa 15 603 eurot on projektide sihtfinantseerimiseks). Sihtfinantseerimiseks saadud summade kasutamise

periood lõpeb 2022 aastal.

2021 aastal tagastati  3 500 eurot, kuna nende projektide teostus lükkus seoses koroonaviirusega (Covid-19) teadmata ajaks edasi.

Teadaolevalt 2021 aasta lõppsaldodes tagastamisele kuuluvaid summasid ei ole.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 020 2 393

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 020 2 393

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.
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Otsetoetused kollektiividele 8 120 677 095

Ühingute liikmemaksud 49 48

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 169 677 143

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 6 350 5 571

Mitmesugused bürookulud 12 210 12 881

Projektidega seotud kulud 19 793 11 730

Kokku mitmesugused tegevuskulud 38 353 30 182

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 79 912 85 056

Sotsiaalmaksud 26 970 28 672

Kokku tööjõukulud 106 882 113 728

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
52 512 54 070

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 88 86

Juriidilisest isikust liikmete arv 111 116

MÜÜDUD 2021 2020

Teenused Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

52 70

Kokku müüdud 52 70
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OSTETUD 2021 2020

Teenused Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

1 776 14 948

Kokku ostetud 1 776 14 948

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 26 681 38 310

Arvestatud tasud on näidatud koos sotsiaalmaksudega. Arvestatud tasudest on töötasu 2021 aastal summas 22 801 eurot (2020 aastal 31 740

eur) ja mentortasud 2021 aastal summas 3 880 eurot (2020 aastal 6 570 eur).  

Sihtfinantseerimist on saadud sihtasutuselt, mille nõukogusse kuulub ka MTÜ juhatuse liige, 2021 aastal summas 0 eur ja 2020 aastal

summas 627 810 eurot. Sihtfinantseerimise kohta on informatsioon avalikustatud lisas 7.

Ettevõte on aruandeaastal seotud osapooltelt teenuseid ostnud 1 776 (2020: 14 948) euro väärtuses ja müünud teenuseid 52 (2020:70) euro

väärtuses.


