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Tegevusaruanne
Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) on asutatud 1997.a. 19 kultuuriseltsi poolt üleriigilise katusorganisatsioonina, et ühiselt seltsiliikumise
kaudu aidata kaasa rahva vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse arengule.
Käesolevaks ajaks on EKSÜ liikmesseltside arv kasvanud 41 seltsini, hetkel on Eestist esindatud 8 maakonda. Ühendusse kuulub ka 14
välisriikides elavate eestlaste seltsi kokku 7 riigist (Venemaa, Ukraina, Moldova, Valgevene, Tšehhi, Läti, Leedu).
2016. a. võeti vastu üks uus liige – Kanepi Laulu Selts.
Juhatus
EKSÜ tegevust korraldas 7-liikmeline juhatus. Juhatus pidas aruandeperioodil 6 koosolekut. Päevakorras olid: KÜSK-i arenguhüppe projekti
arutelu, EKSÜ tgevuse analüüs SWOT meetodil, 2016.a. eelarve, ühisürituste korraldamine, rahaline olukord, ülevaade seltside raamatu
koostamisest, arengukava koostamine, uue liikme vastuvõtmine, juhatuse liikmete tööjaotus, liikmesseltside konkursside väljakuulutamine,
liikmesseltside tunnustamine, arutelu kohtumisest Rahvakultuuri keskseltside hindamiskomisjoniga, arutelu EV 100 seotud tegevustest, 2017. a.
tegevuskava ja eelarve, uue juhatuse valimisest kevadisel üldkogul.
EKSÜ tegevus
2016.a. on EKSÜ-l olnud sihtide selgitamise ja seadmise aasta. Üle aastase töö tulemusena on valminud arengukava aastateks 2017-2020.
Uues arengukavas on määratletud ühenduse kaugemad eesmärgid ning sõnastatud ka kindel huvigrupp, kellele ühenduse tegevus on suunatud.
On sõnastatud peamised tegevussuunad ja konkreetsed tegevused valdkonna edasiarendamiseks. Arengukava koostamisse kaasati erinevaid
huvigruppe, viidi läbi mitmed elektroonilised küsitlused (3), toimusid laiendatud töögruppide kokkusaamised (3) ja arutelud erinevatel sündmustel
(väliseestlaste seltside seminar, kultuuriseltside mõttetalgud, ühenduse üldkogu), mille abil kaardistati nii eesti kui väliseestlaste seltside ootused
EKSÜ-le.
Arengukava koostamist aitasid ettevalmistada ja läbiviia MTÜ-de konsultant Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla) ja arengukava konsultant, andragoog
Mai Timmi (varasemalt Kodukandi koolituskeskuse juhataja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna programmijuht).
2016. aastaks seadsime endale kaks peamist eesmärki - ühenduse tegevusvõimekuse kasv ja liikmeskonna laienemine.
Liikmeskonna laienemiseks oleme 2016.a. teinud suurt tööd just ühenduse tegevuse tutvustamisel nii Eestis kui ka välismaal. Tänase seisuga
on 2016.a. liitunud EKSÜ-ga Kanepi Laulu Selts, samas ühenduse tööst (koolitused, avalikud suursündmused, kuukiri, jt) on osa saanud
arvestuslikult ligi pooltuhat seltsi. Lisandunud on mitmed uued koostööpartnerid, kellega on järgmistel aastatel plaanis teha tihedat koostööd.
2016.a. kasutasime ära mitmed võimalused organisatsiooni sisemiseks arenguks läbi töötajate koolituste.
EKSÜ tegevjuht osales järgmistel koolitustel:
•

Vabaühenduste juhtide arengukoolituse jätkuseminar – 19. mai

•

Graafilise lihtsustamise koolitus, Kati Orav - 12. september

•

RAK-i koolitus „Töö organisatsiooni liikmete ja võrgustikuga“ – 18. oktoober

•

KÜSK-i praktiline koolitus organisatsiooni arengu kavandamiseks – 21. oktoober

EKSÜ raamatupidaja osales järgmistel koolitustel:
•

Maksu- ja Tolliameti poolt korraldatud maksundusega seotud koolitused – 4 koolitust

•

Tartu Ärinõuandla koolitus „Eesti e-arvetele üleminek“ – 23. mai

Käivitunud on paljud uued tegevused:
Avalikkuse teavitamine ühenduse tegevusest:
•

Käivitatud on regulaarse elektroonilise kuukirja väljaandmine (ilmunud 11 korda), kuukirjad on järelloetavad meie kodulehel

•

Ühenduse kodulehele on lisandunud kalendri moodul ja e-raamatukogu

•

Ühendus kajastab nii oma kui liikmesseltside tegevusi EKSÜ kodulehel, kuukirjas kui ka FB lehel

Liikmete tunnustamine – 2016. a. tunnustasime oma liikmeid järgmistes valdkondades:
•

parimad kirjasaatjad (liikmesseltsid, kes on saatnud meile kõige rohkem artikleid ja kajastusi oma tegevustest)

•

parimad noortetöö tegijad

•

parimad kodulehed

•

detsembris kuulutasime välja jõululugude kogumise

Oluline suund 2016. a. oli ka noortetöö esile tõstmine: selle jaoks toimusid/toimuvad meil järgmised tegevused:
•

oma liikmetele noortetöö tunnustamiskonkurss;
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•

seltside mõttetalgud „Seltsid ja noored“ 6. augustil, kus noorsootööd tutvustasid ja koostöökohti otsisid koos EKSÜ ja meie liikmesseltsidega
kodutütred, noorkotkad, skaudid, Eesti Noorsootöö Keskus ja EMSL-i kogukonnapraktika esindaja

•

käivad läbirääkimised Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Balti Filmi- ja Meediakooli ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega noorte ja
seltside koostööprojekti „Seltsis segasem“ käivitamiseks 2017 a. alguses.

Laiendasime tööd huvigruppidega.
Kodueesti seltsid
Jätkunud on koolitused ja kohtumised seltside esindajatega
•

2016. a. jätkasime koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhiiviga koolitussarja „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ kolmes
maakonnas Lääne-Virumaa, Võrumaa, Valgamaa, mis sisaldab endas ka vaba arutelu kohalike seltsidega (kokku on meil läbi käidud 7
maakonda).
Koolitustel osales 2016. a. kolmest maakonnast kokku 66 seltside esindajat.

•

12. märtsil Tartu Seltside Majas emakeelepäeva ettekandekoosolek, teemaks „Eesti teaduskeel“, esinesid dr Peep Nemvalts ja dr
Aleksander Maastik

•

9. septembril Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus seminar „Väliseestlaste seltsielu ja rahvamuusika“, kus Indianapolise Eesti Seltsi endine
president Ain Haas andis ülevaate seltsi ajaloost ja tänapäevast ning väliseestlaste rahvamuusika harrastamisest.

Olulisel kohal on 2016. a. olnud EV 100 teemaga seotud arutelud, mis toimusid nii meie traditsioonilisel sündmustel (väliseestlaste seltside
seminar, seltside mõttetalgud) kui ka eraldi sündmustena.
9. septembril Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus seminar „Kultuur, seltsid ja EV 100“, kus oma kingitusi vabariigile tutvustasid
•

Kärt Summatavet, Eesti Kultuuri Koda – eesti kultuuritegijate digitaalne mälupank

•

Dr Maarja Lõhmus-Pärl ja Rain Ots, MTÜ Minu Inimesed – üleilme eestlaste veebivärav „Minu inimesed“

26. oktoobril Tartu Laulupeomuuseumis ümarlaud „Kultuurimärgid kui me ideaalid ja igapäevakeskkond“
•

Eesti kultuuritegijate mälupank - idee sündi ja juba tehtud tööd tutvustasid Kärt Summatavet ja Mart Meri Eesti Kultuuri Kojast

•

Arutelu "Kultuurilugu - kunst - kohalik omavalitsus", arutelu juhtis Valter Haamer, oma vaatenurga andsid prof Rein Veidemann, Rein
Järlik ja Tartu linna esindaja abilinnapea Jarno Laur. Arutelu teema ajendiks oli L. Koidula kujutamine lapsena Tartusse rajataval
monumendil.

Väliseesti seltsid
5. augustil toimus traditsiooniline väliseestlaste seltside seminar Tartus, kus käsitleti järgmisi teemasid:
•

koolitus „ Vaimne pärand meie ümber, kuidas seda märgata ja hoida? Vaimse pärandi väljundid.“ Leelo Isidora Viita, Rahvakultuuri Keskuse
vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja;
toimusid arutelud
EKSÜ planeeritavad Eesti Vabariik 100 planeeritavad tegevused –
•

3 päevane eesti kultuuriseltside festival (mõttetalgud, ühiskontsert, väljasõidud) Tartus, ERM-i hoones ja pargis

•

noorte videokonkurss

•

seltsitegelaste mälestuste jäädvustamine

EKSÜ arengukava arutelu, kus selgitati
•

millised on väliseestlaste seltside vajadused

•

millisel moel saab EKSÜ toetada väliseestlaste seltside tegevust

Seltsid tutvustasid oma tegevusi ning peale seminari külastasime ERM-i uut valmivat hoonet.
Kokku osales seminaril 27 inimest ja esindatud oli 10 väliseestlaste seltsi - EKSÜ liikmetele lisaks olid Evelin Siilak Londoni Eesti Seltsist ja
Kalev Lindal Euroopa Eestlaste Koorist, külalistena olid Toomas Kiho (EV 100), Egle Kulbok-Lattik (Eesti Kultuuri Koda), Madis Lepajõe (HMN),
Rain Ots (Minu Inimesed), Viljar Pohhomov (ERM).
Järgneval päeval osalesid kõik väliseestlaste seltside esindajad Rakkes toimunud seltside mõttetalgutel „Seltsid ja noored“
Väliseestlaste seltsidega koostöö on tunduvalt paranenud just tänu suuremale infovahetusele – regulaarne kuukiri, koduleht, FB-leht ning
tagasiside on olnud väga positiivne.
Avalikkusele suunatud tegevused
2016.a. toimusid järgmised suursündmused:
•

21. mail toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses EKSÜ kevadpidu „Ikka üheskoos“. Lavale astusid 9 kollektiivi 6-st seltsist ja 3 kohalikku
kollektiivi, esines Jaak Jõerüüt kõnega „Ajast ..“, väljas oli nii käsitöö kui seltside trükiste näitus-müük. Kokku said kevadpeost osa üle 300
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inimese.
•

6. augustil toimusid EKSÜ mõttetalgud „Seltsid ja noored“ Rakke Kultuurikeskuses. Eesti noorsoopoliitikat ja tööd tutvustasid Kati Nõlvak
(ENK), Silver Tamm ja Angelika Naris (Noorkotkad ja Kodutütred), vabatahtlikku tööst ja kogukonnapraktikast andis ülevaate Helen Talalaev
(EMS). Järgnesid arutelud töötubades, kus räägiti laste- ja noortelaagritest, noortele suunatud konkurssidest ning kogukonnapraktikast ja
vabatahtlikust tööst. Tunnustati EKSÜ liikmesseltse noorsootöö alal ja kodulehe eest.

•

5. novembil toimus V seltside trükiste näitus-müük ehk raamatulaat ERM-i uues majas koostöös Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsiga.
Oma raamtud olid välja toonud 21 seltsi ning Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum. Külastajaid ja ostjaid oli väga palju tänu
samal ajal toimunud Eesti Kultuuri Koja Hariduskonverentsile. Kultuuriprogrammiga esinesid Marju Varblane oma viiuliõpilastega Nõo
Muusikakoolist ja Mulkide Seltsi segakoor.
Kokkuvõtteks võib öelda, et arvestades meie praeguseid rahalisi võimalusi on EKSÜ täitnud oma planeeritud tegevuskava 90% ulatuses ära jäid noorte keele ja kultuurilaager ning nimeliste seltside ümarlaud.

Tulevikuplaanid
Laiendamaks oma haaret valdkonna arengus on tänaseks juba toimunud läbirääkimised/ettevalmistused nii väliseestlaste seltside kui ka
kodueesti seltside suuremaks kaasamiseks ühenduse töösse :
•

2017. a. alguses seltside ja noorte koostööprojekt „Seltsis segasem“ haarab endaga kaasa ka väliseestlaste seltsid ja innustab noori
huvituma seltside igapäevatööst.

•

2017. a. seltside suvekoolil 4.-5. augustil anname esmakordselt võimaluse nii kodu- kui välisseltsidel ühiselt saada osa kahepäevasest
ühistegevusest – toimuvad koolitused, arutelud, kultuuriprogramm, mis kõik kannavad endas ühte eesmärki – tugevdada seltsiliikumist kui
eestluse edasikandmise üht alustala. Suvepäevade üks oluline osa on 2018 a kultuuriseltside festivali ja tegevusplaani arutelu.
2018. a. augustis EV 100 pühendatud seltside 3-päevane festival Tartus ERM-is:
•

1 päev – mõttetalgud „Ühine kultuuriruum“;

•

2 päev - kontserdipäev „Eesti perepäev“;

•

3 päev – maakonnapäev, väliseestlaste seltside kollektiivid esinevad erinevates Eestimaa paikades.

2017. a. käivitame ka järgmiste andmete kogumise (mis samamoodi puudutab välisseltse)
•

Eesti olulised seltsitegelased – andmebaas juba lahkunud seltsitegelastest, kes on andnud väärika panuse eesti seltsiliikumise edenemisele.
Siin on oluline roll seltsidel endil, sest ootame just nende ettepanekuid selle nimekirja koostamisel.

•

Eesti seltsitegelaste digitaalne mälupank – toetades Eesti Kultuuri Koja eestvõtmist eesti kultuuritegijate digitaalse mälupanga loomisel
alustab EKSÜ oma valdkonna eestvedajate kohta andmete kogumist. Esimeses järgus loome praegu elavate oluliste seltsiinimeste
andmebaasi.

Tugevdamaks oma koostööd väliseestlaste seltsidega osaleb meie esindaja 19.-27. märts 2017 Ameerika eestlaste EV 100 pühendatud
suursündmusel „KLENK-IEP Eesti päevad 2017“ ja käivad läbirääkimised meie osalemiseks Amsterdamis Eestit ja Eesti koori- ning
muusikakultuuri tuvustava minifestivalil „Kõlavöö vol.2“ 26.-30. aprill 2017 ning Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastakoosolekul aprillis
2017. Kõigil sündmustel tahame tutvustada EKSÜ eelolevaid tegevusi leidmaks uusi koostööpartnereid ja liikmesseltse.
Samas on paika pandud pikajaline tegevusplaan ning on sõlmitud eelkokkulepped erinevate kultuurivaldkonnas tegutsevate
seltside/organisatsioonidega, mis võimaldab järgnevatel aastatel EKSÜ haaret tunduvalt laiendada ja suurendab seeläbi ühenduse mõju
valdkonna edasisele arengule.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

Raha

15 116

18 927

2

Kokku käibevarad

15 116

18 927

Finantsinvesteeringud

50

50

Kokku põhivarad

50

50

15 166

18 977

Võlad ja ettemaksed

136

132

Kokku lühiajalised kohustised

136

132

136

132

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

18 845

18 916

Aruandeaasta tulem

-3 815

-71

Kokku netovara

15 030

18 845

15 166

18 977

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

341

299

5

18 026

23 349

6

40

0

18 407

23 648

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-3 916

-4 304

Mitmesugused tegevuskulud

-2 643

-5 130

Tööjõukulud

-16 363

-14 986

Kokku kulud

-22 922

-24 420

-4 515

-772

700

701

-3 815

-71

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

7
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

-4 515

-772

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

4

0

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

0

25

-4 511

-747

Laekunud intressid

700

701

Kokku rahavood investeerimistegevusest

700

701

Kokku rahavood

-3 811

-46

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

18 927

18 973

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-3 811

-46

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

15 116

18 927
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

18 916

18 916

Korrigeeritud saldo
31.12.2014

18 916

18 916

Aruandeaasta tulem

-71

-71

31.12.2015

18 845

18 845

Korrigeeritud saldo
31.12.2015

18 845

18 845

Aruandeaasta tulem

-3 815

-3 815

31.12.2016

15 030

15 030
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seaduses, Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites, Vabariigi valitsuse vastavasisulistes määrustes ning
Ühenduse raamatupidamise sise-eeskirjades. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande algus on 01.01.2016.a. ja lõpp 31.12.2016.a. ning see
on koostatud eurodes ja eesti keeles.
Vigade korrigeerimine
Juhul, kui pärast aastaaruande kinnitamist avastatakse eelmist perioodi mõjutavaid asjaolusid, mis olid jäänud õigeaegselt
kajastamata, kajastatakse selliste eelmiste aastate vigade mõju nende avastamise aasta aruannetes.
Raha
Raha ja rahalähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki Swedbank AS ja Tartu Hoiu-laenuühistus olevat
tähtajalist hoiust. Rahalised vahendid on kajastatud õiglases väärtuses.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 1200 eurot. Põhivara võetakse arvele
soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning selle soetamisega seotud kuludest. Materiaalset põhivara amortiseeritakse
lineaarsel meetodil. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1200 eurot

Põhivara lineaarseks amortisatsiooninormiks on kehtestatud 20% aastas, raamatupidamislikult arvutatakse aga kvartaalselt. EKSÜ-l momendil
põhivarad puuduvad.
Annetused ja toetused
Lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr. 14 kvalifitseeritakse saadud annetused ja toetused kahte gruppi: sihtotstarbelised
ja mittesihtotstarbelised. Mitte-sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on kindel.
Sihtotstarbelisi toetusi kajastatkse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need on mõeldud.
Annetuste ja toetuste all kajastatakse saadud rahalisi vahendeid Kultuuriministeeriumilt (Rahvakultuuri Keskuse kaudu), Haridusja Teadusministeeriumilt, Hasartmängumaksu Nõukogult ning Eesti Kultuurkapitalilt.
Tulud
Tulude kajastamisel lähtutakse tekkepõhisest printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes, s.o. aruandeperioodi
tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud.
Kulud
Kulusid kajastatkse tekkepõhiselt ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Maksustamine
Maksude kajastamisel lähtutakse tekkepõhisest printsiibist. Eesti Kultuuriseltside Ühendus lähtub maksude arvestamisel ja
kajastamisel Tulumaksuseadusest, Töötuskindlustuse seadusest ja Sotsiaalmaksuseadusest. EKSÜ-l tekivad seoses majandustoimingutega
järgmised maksuliigid: isiku tulumaks, sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

253

246

4 863

8 681

Tähtajaline hoius

10 000

10 000

Kokku raha

15 116

18 927

Sularaha kassas
Arvelduskonto

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kajastab kirjel "Raha" hoiust Swedbankis, sularaha kassas ning tähtajalist hoiust Tartu Hoiu-laenuühistus.

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Muud
31.12.2014

50

50

31.12.2015

50

50

Kokku
Muud
31.12.2015

50

50

31.12.2016

50

50

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kajastab kirjel "Pikaajalised finantsinvesteeringud" sissemakstud osakapitali Tartu Hoiu-laenuühistus.

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Telia Eesti AS

61

58

Tartu LV Linnavarade Osakond

75

74

136

132

Kokku võlad tarnijatele

Kirjel "Võlad tarnijatele" kajastatakse võlga, mis tekkis detsembri kuu kulu arvetest, kuid mis saadi ja tasuti jaanuaris 2017.a.

11

EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS

2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2016

2015

341

299

341

299

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

EKSÜ-l on 41 liikmesseltsi, kes tasuvad liikmemaksu oma seltsis olevate füüsiliste isikute järgi.

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

3 847

2 760

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

14 179

20 589

Kokku annetused ja toetused

18 026

23 349

17 479

16 579

547

6 760

0

10

2016

2015

Rahaline annetus

18 026

23 349

Kokku annetused ja toetused

18 026

23 349

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

sh eraldis riigieelarvest
sh Eesti Kultuurkapitali toetused
sh eraisiku annetus

Rahalised ja mitterahalised annetused

Aruandeperioodil on saadud toetusi järgnevatelt rahastajatelt:
1. Rahvakultuuri Keskus (Kultuuriministeerium)
2. Kultuurkapitali Ekspertgrupid
3. Haridus- ja Teadusministeerium
4. Hasartmängumaksu Nõukogu

14179.547.3000.300.-

Mittesihtotstarbelisi toetusi saadi 14179 euro ulatuses, mis oli mõeldud Ühenduse tegevuskulude kompenseerimiseks.
Sihtotstarbelisi toetusi saadi 3847 euro ulatuses projektide "Välisseltside seminar", kevadpidu "Ikka üheskoos", õppepäev "Kohalik kultuurilugu
ja seltsid", "Viies Seltside väljaannete näitusmüük" korraldamiseks ja läbiviimiseks.
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2016

2015

-12 431

-11 500

-4 187

-3 887

-16 618

-15 387

-255

-401

1

2

31.12.2016

31.12.2015

41

40

2016

2015

1 800

0

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus oli aruandeperioodil 7-e liikmeline. Juhatuse esimees sai
juhatuse liikme tasu.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2017
EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS (registrikood: 80006672) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VALTER HAAMER

Juhatuse liige

07.03.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise
tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning
huviklubid

94995

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 7427110

Faks

+372 7427110

E-posti aadress

uhendus@hot.ee

E-posti aadress

kultuuriseltsid@gmail.com

