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Tegevusaruanne

1. Juriidiline staatus 

Viru Instituut on mittetulundusühing, mis on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.  Instituut, asutatud 

18.juunil 2008 ja registreeritud 25.septembril 2008,  lähtus 2016.a. oma põhifunktsioonide täitmisel oma põhikirjast ja tegevuskavast ning 

Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna vahelistest kokkulepetest kultuurivaldkonna arendamisel. 

 

2.Eesmärk ja põhitegevus 

Põhi-eesmärk: väärtustada Virumaa kultuuri ühiskondlikku tähtsust ja teadvustada, et kultuuripärandi hoidmine on ühiskonna arengu 

eeltingimus, mis mõjutab elanike elukvaliteeti, kultuurilist identiteeti ja majanduslikku arengut Virumaal. 

Põhitegevused on Virumaa koostöö arendamine kultuurivaldkonnas; Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine, 

publitseerimine ja säilimisele kaasaaitamine jm sellega seonduv. 

 

3. Liikmed 

18.juunil 2008 asutasid Viru Instituudi 12 liiget. 01.01. 2016 seisuga oli liikmeid 14. Aasta jooksul ei tulnud juurde ega lahkunud liikmeid. 

Passiivseid liikmeid on 4, kes ei ole viimase 2 aasta jooksul osalenud tegevuses.  

 

4.Juhatus 

2016.a. jätkas 2015.a valitud juhatuse liikmetena Aivar Surva, Hilje Pakkanen ja Ingrid Rüütel. 

 

5.Koosolekud 

2016.a. toimus  kolm üldkoosolekut  ja 4 juhatuse koosolekut (üks elektrooniliselt), mil arutati järgmisi teemasid : 

Üldkoosolekutel:     

2015.a tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine.  

2016.a projektide ellurakendamise tulemused. 

2017.a. tegevuskava ja projektide kinnitamine.  

 

Juhatuse koosolekutel: 

2015.a. tegevusaruande täitmise ja 2017.a. tegevuskava arutelu. 

2015.a. majandusaruande kinnitamine 

Liikmelisuse parandamisest ja liikmemaksude tasumisest 

Koostöö arendamine Virumaa teiste vabaühendustega (noored, kodu-uurijad) 

Koguteose Virumaa avaldamiseks edasistest tegevustest 

KÜSK arenguhüppeks projektitaotluse esitamine.  

Uuete projektide algatamine. 

 

Koosolekud on protokollitud ja hoitakse instituudi asjaajamise eest vastutava  Marge Lepiku poolt.  Viru Instituudi tegevuse kohta on materjalid 

üles pandud uuel kodulehel http:// viruinstituut.ee   

Enim on olnud arutusel erinevad koostööprojektid ja  Virumaa kultuuripärandi jäädvustamine, sh Virumaa kultuuriloo õppekava juurde töövihiku 

ja metoodiliste soovituste koostamine, Virumaa vanade vaimujuttude kirjastamine. Suurem tähelepanu oli koolitustel Virumaa kultuuriloost ja 

sellega seotud andmebaaside kasutamise osas. Samuti kaardistati lähiaastateks võimalikud koostööpartnerid ja vajalikud tegevused. 

 

 

6.Peamised tegevused ja tegevuskava täitmine 

 

Tegevuskavas plaanitud ülesanded täideti ja tegevusi sai laiendada ka 2016.a tänu tegevustoetusele Rahvakultuuri keskuselt.  Vaatamata 

sellele , et Kultuurkapitalile, Hasartmängude Nõukogule ja Rahvakultuuri Keskusele esitatud 14 projektist said rahastuse  10, projektide 

eesmärkide täitmine õnnestus.  

Peamine tegevus oli seotud Virumaa kultuurilooga, sealhulgas Viru säru 30.aastapäeva näituse ja konverentsiga,  kultuuriloo koolitused 

erinevatele sihtrühmadele,Virumaa kultuuriloo  ja erinevate rahvakultuuriga seotud konkurssidega.  Õnnestunumaid: näitus „ Viru säru 30“ ning „ 

Virumaa kultuuriloo töövihiku ettevalmistamine“ ja pärimuspäevad" Virumaa on virulaste hoida"(Iisakus, Jõhvis ja Kadrinas). Suuremad 

ettevõtmised olid Viru säru 30.aastapäevaga seotud üritustele lisaks lasteaedadele töövihiku kujundamine, laulukonkursi Viru regi 2 

korraldamine ning uue kogumiku rahvakalendrist ettevalmistamine koostööd Kirjandusmuuseumiga. Suuremaks väljakutseks on instituudi 

ümberkorraldamine kultuuriühenduste katuseorganisatsiooniks ja nõustamiskeskuseks KÜSK projekti raames 2016-2017.a.. 

 

Jätkus aktiivne koostöö Eesti Kirjandusmuuseumi  Eesti Rahvaluule Arhiiviga, kelle spetsialistid olid abiks erinevate tegevuste läbiviimisel ja 

nõustasid projketide juures. Koostöö jätkus samuti MTÜ Kultuuriveski, Haljala Gümnaasiumi, Lääne-Viru Keskraamatukogu, SA Virumaa 

Muuseumid, j.Kunderi Seltsi ning kultuuriseltsidega, Väike-Maarja Muuseumi,  Lahemaa rahvuspargi, Sagadi Looduskooli ja 

Keskkonnaametiga.Aktiviseerus koostöö iisaku kihelkonna muuseumiga. Koostööleping sõlmiti TLÜ Rakvere Kolledžiga. 

 

7.Rahalised vahendid  

2016.a. saadi rahalised vahendid liikmemaksudest ja Eesti Kultuurkapitalile, Lääne-Viru Omavalitsliidule ja Rahvakultuuri Keskusele esitatud
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projektide elluviimiseks.  

2016.a laekus  liikmemakse 91 euro  ulatuses. Omatulu ürituselt laekus 668 eurot. Projektide toetused laekusid Eesti Kultuurkapitalilt 1 090

eurot, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalit 10 800 eurot, Lääne-Viru Omavalitsusliidult 800 eurot ,Rahvakultuuri keskuselt  8 920 erot,

millests tegevustoetusena 5 922 eurot. 

 

8. 2017.a. kavandatud tegevused 

 

Vastavalt tegevuskavale on 2017.a. kavandatud jätkata traditsiooniliste pärimuspäevade, regilaulude konkursi Viru regi 2 korraldamist,

kultuuriloo töölehtede kogumist,uue kogumiku rahvakalendri ettevalmistamist trükiks, noorte kodu-uurimiskonverentsi ja konkursi läbiviimist.

Esmakordselt alustatakse Virumaa kodu-uurijate koostöövõrgustikuga.  

Suuremaks väljakutseks on instituudi ümberkorraldamine kultuuriühenduste katuseorganisatsiooniks ja nõustamiskeskuseks KÜSK projekti

raames 2016-2017.a.. 

 

Tegevused on seotud projektidega ja nendeks saadavatest rahalistest vahenditest. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 3 710 1 134 2

Nõuded ja ettemaksed 845 60 3

Kokku käibevarad 4 555 1 194  

Kokku varad 4 555 1 194  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 875 250 4

Kokku lühiajalised kohustised 875 250  

Kokku kohustised 875 250  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 944 1 236  

Aruandeaasta tulem 2 736 -292  

Kokku netovara 3 680 944  

Kokku kohustised ja netovara 4 555 1 194  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 91 162 5

Annetused ja toetused 21 610 13 312 6

Tulu ettevõtlusest 668 393 7

Kokku tulud 22 369 13 867  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -12 822 -7 426 8

Mitmesugused tegevuskulud -1 944 -3 589 9

Tööjõukulud -4 867 -3 144 10

Kokku kulud -19 633 -14 159  

Põhitegevuse tulem 2 736 -292  

Aruandeaasta tulem 2 736 -292  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 91 162  

Laekunud annetused ja toetused 21 360 12 948  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 668 393  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 36 72  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -10 346 -8 716  

Väljamaksed töötajatele -9 483 -5 479  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
250 250  

Kokku rahavood põhitegevusest 2 576 -370  

Kokku rahavood 2 576 -370  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 134 1 504 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 576 -370  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 710 1 134 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 236 1 236

Aruandeaasta tulem -292 -292

31.12.2015 944 944

Aruandeaasta tulem 2 736 2 736

31.12.2016 3 680 3 680
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Hea Raamatupidamistava põhimõtteid ja üldnõudeid ning kooskõlas RPS-

es esitatud nõuetega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded

on kehtestatud raamatupidamise seaduses (RPS), mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit),

kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis

investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste

laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis

tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused

ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja

kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised

ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste

aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete

bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust

vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes muude

ärikuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste

nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis

on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega

otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto

realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis

on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    320

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. 

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

Ettevõte kui rentnik 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 

miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse
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vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara

eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt

kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. 

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. 

 

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

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

kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või

kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et

sihtfinantseerimine leiab aset. 

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel

tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

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

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on maksumääraks 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse

kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need

on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10.

kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste

vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust,

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Ettevõtte  aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda; 

eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

SWED 3 710 1 134

Kokku raha 3 710 1 134

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 24 24

Ostjatelt laekumata

arved
24 24

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
821 821

Kokku nõuded ja

ettemaksed
845 845

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 60 60

Ostjatelt laekumata

arved
60 60

Kokku nõuded ja

ettemaksed
60 60

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Maksuvõlad 875 875

Kokku võlad ja ettemaksed 875 875

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Saadud ettemaksed 250 250

Kokku võlad ja ettemaksed 250 250

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 91 162

Kokku liikmetelt saadud tasud 91 162



12

Mittetulundusühing Viru Instituut 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 15 688 13 312

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 5 922 0

Kokku annetused ja toetused 21 610 13 312

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

trükiste müügist 668 393

Kokku tulu ettevõtlusest 668 393

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Transpordikulud 335 0

Tööjõukulud 4 616 2 335

ürituste korraldamine ja läbiviimine 833 151

trükised 0 3 900

Viru Säru  materj.digitaliseerimine ja käskirja koostamine 250 1 040

KÜSK projekti koolitused 2 200 0

MTÜ Viru Instituudi arengustrateegia ja kava koostamine 1 915 0

Viru Säru 30 kulud 986 0

Pärimuspäeva korraldamine 695 0

Virumaa Kultuurilugu 386 0

Viru Regi 2 korraldamine ja salvestamine 200 0

Õpilaste koduuurimise ettevalmistamine ja korraldamine 400 0

Muud 6 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
12 822 7 426
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Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Mitmesugused bürookulud 410 109

trükis 0 400

kodulehe valmistamine,hooldamine 30 350

ruumi kasutus 81 255

Tegevuste ja projektide koordineerimine jne. 960 2 028

töötoad 0 265

ürituste korraldamine ja läbiviimine 445 0

Muud 18 182

Kokku mitmesugused tegevuskulud 1 944 3 589

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 6 900 4 095

Sotsiaalmaksud 2 583 1 384

Kokku tööjõukulud 9 483 5 479

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
4 616 2 335

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 12

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 14 14


