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Tegevusaruanne

Arvamusfestival toob erinevatest kogukondadest kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed, et tasakaaluka arutelu kaudu luua paremat

arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast.

Arvamusfestivali eesmärk on edendada arutelukultuuri ja kodanikuharidust, mis toimub järjepideva toetuse ning võimaluste loomise kaudu, mida

nii festivalil osalevatele arutelukorraldajatele ning -juhtidele ja esinejatele kui ka laiemale publikule aastast aastasse pakume. Me koolitame ja

treenime, pakume kõnepinda ühiskonnas oluliste teemade arutamiseks, loome koostöös partneritega praktilisi tööriistu (nt hea arutelutava) jne.

Nende praktikate kaudu paraneb elanikkonna teadlikkus ja arutlemise oskus.

2019 festivali katusteemaks oli tulevik, mille raames toimus 28-l arutelualal 166 arutelu, kohal käis tavapärane u 9000 inimest. Tulevik oli

Arvamusfestivali juhtmõte „Eesti Vabariik 100“ juubeliperioodi viimaste riigi loomise verstapostide valguses. Lisaks oli 2019 fookuses kaks

eesmärki:

äratuntavalt paremad arutelud, mille märksõnadeks on eesmärgistatus, tulemused, formaatide interaktiivsus ning kõnelejate mitmekesisus.

Kvaliteetseted arutelud edendavad avatud ja inspireerivat, hoolivat ja lugupidavat, tasakaalukat ja edasiviivat arutelukultuuri;

festival „roheliseks“, mille praktilisteks näideteks olid detailsem jäätmekäitlus, toitlustajatele suunatud reeglid, rohesaadikute abi festivali ajal,

panditopsi süsteemi kasutamine.

Arvamusfestivali järjepideva arengu toetamiseks kogusime taas tagasisidet nii arutelude vaatlemise kui ka tagasisideküsitluse näol. Selle kaudu

anname otsest süsteemset sisendit järgmise aasta festivali kavandamisse, korraldusprotsesside arendamisse, koolitustesse, kommunikatsiooni

ja turundusse, partner- ja sponsorsuhete arendamisse. Festivaliaegsete intervjuude ja hilisema e-küsitluse kaudu soovisime teada, millised

inimesed Arvamusfestivali külastasid, mida festivalilt oodati ning kuidas soovid täitusid, mis meeldis ja ei meeldinud. Kogutud tagasiside aitab

hinnata festivali eesmärkide suunas liikumist ja uuenduste mõju eelnevate aastatega võrreldes.

Festivalil esmaosalejaid oli taas umbes kolmandik, kõigil festivalidel oli käinud ligi viiendik. Üle kõige soovisid külastajad saada teada, mida

teised inimesed mõtlevad ja arvavad (54% vastanutest) ning paremini mõista enda jaoks huvitavaid teemasid (53% vastanutest). Neid väärtusi

mainiti ka enim festivalilt saadud kasuks (vastavalt 48% ja 44%). Umbes kolmandikul juhtudest toodi oodatud kasu poolt välja lõbusalt aja

veetmist ning inspiratsiooni ja tegutsemisjulguse saamist (mõlemad 30%).

Ootuste osas toodi enim välja rohkem keskkonnasäästlikke lahendusi, mitmekesisemat toitlustust, majutust, kultuuriprogrammi ja transporti.

Osasid saame parandada, kõike ilmselt mitte, aga püüame.

94% vastanuist külastaks festivali uuesti, mis on päris äge. Paides toimuvale lisanduvad ka helisalvestuste järelkuulamised, mida 2019 jooksul

tehti 14 000 korda, kogukuulamiste arv on Souncloudis kõvasti suurem.

KÜSKi toel lõime 2019. aastal ka festivali finantsilise kestlikkuse tagamise tegevuskava.

Festivali suuremateks toetajateks olid Paide Linnavalitsus, EV100/Tartu Ülikool, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Komisjon, Euroopa

Parlamendi Eesti Büroo, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Swedbank, Briti saatkond, Telia, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Topauto, kohaliku

omaalgatuse programm, Kultuurkapital. Ligi poole eelarvest teenisime erinevate omatuludena.

2019 lõpust toetab festivali toimumist kahe aasta jooksul Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud

Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

2020. aasta festivali katusteema saab olema põhiõigused ja -vabadused põhiseaduse sajanda juubeli tähistamiseks.

Kõigest pikemalt meie kodulehelt www.arvamusfestival.ee.

http://www.arvamusfestival.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 23 961 8 673

Nõuded ja ettemaksed 1 975 1 364

Kokku käibevarad 25 936 10 037

Kokku varad 25 936 10 037

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 1 302 1 885

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 14 851 3 336

Kokku lühiajalised kohustised 16 153 5 221

Kokku kohustised 16 153 5 221

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 816 27 271

Aruandeaasta tulem 4 967 -22 455

Kokku netovara 9 783 4 816

Kokku kohustised ja netovara 25 936 10 037
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Annetused ja toetused 99 257 71 626

Tulu ettevõtlusest 42 802 37 842

Muud tulud 17 12

Kokku tulud 142 076 109 480

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -105 130 -91 908

Mitmesugused tegevuskulud -296 -47

Tööjõukulud -31 606 -39 618

Muud kulud -80 -365

Kokku kulud -137 112 -131 938

Põhitegevuse tulem 4 964 -22 458

Intressitulud 3 3

Aruandeaasta tulem 4 967 -22 455
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 4 964 -22 458

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -611 2 961

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 10 932 2 691

Kokku rahavood põhitegevusest 15 285 -16 806

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 3 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest 3 3

Kokku rahavood 15 288 -16 803

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 673 25 476

Raha ja raha ekvivalentide muutus 15 288 -16 803

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 961 8 673
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 27 271 27 271

Aruandeaasta tulem -22 455 -22 455

31.12.2018 4 816 4 816

Aruandeaasta tulem 4 967 4 967

31.12.2019 9 783 9 783
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja

-kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud

tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja

müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud

finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja

rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 365 päeva võrra, on kantud kuludesse täies

ulatuses. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 600 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

kolme aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel

on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi

amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis

võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja

järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine;

amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. 

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse

põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus

objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke

soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.
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Põhivarade arvelevõtmise alampiir    600

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed kajastatakse rentniku aruandes rendiperioodi jooksul lineaarselt

kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja

-kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud

tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on

rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud

võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis

kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara

järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

Tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on

võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud

ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu

kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.

detsembri ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad

järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 23 622 29 610

Sotsiaalmaksud 7 795 9 771

Muud 189 237

Kokku tööjõukulud 31 606 39 618

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 7 6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 12 265 12 000


