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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Eesti ICOMOS tegevus 2018. aastal

 

Üldkoosolekud:

20.02. kohal 12 liiget, 5 volitust

24.04. e-koosolek 

01.11 kohal 9 liiget, 8 volitust

 

Liikmeid 25

MTÜ-l on oma veebilehekülg www.icomos.ee.

Sündmused, tegevused:

20.02.2018 valiti MTÜ juhatus ( Riin Alatalu ja Villu Kadakas)

24.04 valiti auliikmeks Fredi- Armand Tomps

MTÜ on esindatud Muinsuskaitse Nõukogus

MTÜ oli 19.04 Loksal toimunud seminari "XX sajandi arhitektuur" ja 3.-7.10.2018 Tallinnas toimunud rahvusvahelise konverentsi "Sharing

heritage? Wo steht die Denkmalpflege im europäischen Kulturerbejahr 2018?" kaaskorraldaja.

MTÜ võõrustas Shared Built Heritage teaduskomitee õppereisi ning Iiri ja Belgia komiteede liikmeid Eestis.

MTÜ oli koos Läti ja Leedu komiteedega Baltimaade mõisate külastusmängu kaaskorraldaja.

Laste- ja noortekultuuri aasta tähistamine – haridusprogramm pärandivaderitele

 

Kõige olulisemad teemad (koosolekud ja e-kirjad, artiklid ajakirjanduses):

MTÜ käsitles korduvalt muinsuskaitseseaduse eelnõu, tegeles Rakvere riigigümnaasiumi, Viimsi Piilupesa lasteaia, Tallinna Linnahalli jt

küsimustega.

 

Rahvusvaheline koostöö:

Riin Alatalu on ICOMOS Internationali juhatuse liige

Riin Alatalu ja Ave Paulus osalesid ICOMOSi peaassambleel Buenos Aireses, Argentiinas 1.-12.12.2018 ning vastavalt ICLAFI ja CIVVIH; ja

RBA koosolekutel peaassamblee raames

Riin Alatalu osales Venemaa ICOMOSi komitee aastakoosolekul ja konverentsil Novgorodis 19.-22. 09.

Riin Alatalu osales ICLAFI aastakoosolekul  ja konverentsil  Lõuna-Koreas 15.-25.10.

Elo Lutsepp osales CIAVi aastakoosolekul ja konverentil Iraanis 1.-3.10

Henry Kuningas osales TICCIH aastakoosolekul ja konverentsil Tšiilis

 

 

 

 

http://www.icomos.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 362 2 134

Kokku käibevarad 1 362 2 134

Kokku varad 1 362 2 134

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 40 995

Kokku lühiajalised kohustised 40 995

Kokku kohustised 40 995

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 139 893

Aruandeaasta tulem 183 246

Kokku netovara 1 322 1 139

Kokku kohustised ja netovara 1 362 2 134
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 815 1 150

Annetused ja toetused 1 600 4 784

Muud tulud 0 1 004

Kokku tulud 2 415 6 938

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -902 -5 615

Mitmesugused tegevuskulud -1 330 -1 077

Kokku kulud -2 232 -6 692

Põhitegevuse tulem 183 246

Aruandeaasta tulem 183 246
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 183 246

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -955 -2 711

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
2 460 6 198

Muud rahavood põhitegevusest -2 460 -5 952

Kokku rahavood põhitegevusest -772 -2 219

Kokku rahavood -772 -2 219

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 134 4 353

Raha ja raha ekvivalentide muutus -772 -2 219

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 362 2 134
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 893 893

Aruandeaasta tulem 246 246

31.12.2017 1 139 1 139

Aruandeaasta tulem 183 183

31.12.2018 1 322 1 322
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti ICOMOS 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

võrreldes 2017 muudatusi ei ole tehtud

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades, tähtajalisi

hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas tehinguid ei toimunud

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust 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. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse

ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse

meetodil.

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 arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimiste kajastamisel on lähtutud brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude

vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb

neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse

kasumiaruandes tuluna.

Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse järgnevast:

Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (seega kajastatakse tuluna

nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud).

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

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

sularaha kassas 0 0

arvelduskontod 1 362 2 134

Kokku raha 1 362 2 134

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

ei ole 0 0

Kokku tööjõukulud 0 0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 25 25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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 31.12.2017

Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 0

Tütarettevõtjad 0 0

Sidusettevõtjad 0 0

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud

0 0

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0

Olulise osalusega juriidilisest

isikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

0 0

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

ei ole 0 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2019

Mittetulundusühing Eesti ICOMOS (registrikood: 80290199) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RIIN ALATALU Juhatuse liige 26.05.2019

Resolutsioon: Kinnitan vastavalt 23.5.2019 üldkoosoleku otsusele



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja

humanitaarteaduste vallas
72201 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6411287

Faks +372 6411287

E-posti aadress estonia@icomos.org


