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Tegevusaruanne
Aastal 2015 keskendus Virumaa Rahvaülikooli Selts suvelavastuse välja toomisele. Kuna tegemist oli
eelkõige vabatahtlikkusele rajatud projektiga ning selle maht kujunes ääretult suureks, ei oleks muude
tegemiste jaoks ka piisavalt palju motiveeritud jõudugi jäänud.
Projekt „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ kandis endas mitut, nii lavastuslikult, kui kogukondlikult olulist
eesmärki. Esiteks ei olnud hoolimata viimaste aastate suurest hulgast suveetendustest, sattunud
Ranna-Virumaale ühtegi nö suurt teatrietendust. Teiseks on kohaliku inimese jaoks ääretult oluline läbi
kultuurisündmuste kogukonnaloo jutustamine ning ajaloolistele sündmustele tähelepanu juhtimine. Seetõttu
aitas kõnealune projekt positiivselt kaasa piirkonna mainele, mis seni on tuntud peamiselt tööstustegevuse
ning keskkonnasaastega. Väga olulisel kohal oli kogu projekti puhul ka selles osalenud harrastusnäitlejate
mentorkoolitus - koostöö prooviperioodil professionaalide ja harrastajate vahel avardas oluliselt mõlema
poole silmaringi ning saab tõenäoliselt aluseks tulevastele uutele ja huvitavatele projektidele.
Lavastus „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ oli nukra alatooni, kuid rõõmsa pealispinnaga lugu, mis kõneles
aastatel 1925-1940 Kunda mõisas tegutsenud esimesest nn maa-tüüpi rahvaülikoolist. Etenduse kirjutas
seltsi tellimusel Olavi Ruitlane ning see valmis 2014. aasta suvel. Prooviperiood sai alguse juba sama aasta
oktoobris, mil Kunda linna klubis kogunesid esimest korda asjaga seotud osapooled. Edasi kulges see läbi
talve ja kevade regulaarsete täispikkade proovipäevadega vähemalt korra kuus. Etenduse nö põhinimekirjas
oli 24 rolli, lisaks toetav meeskond kunstniku, helikujundaja jt näol. Kuna valdav enamus asjaga seotud
isikutest tegi seda vabatahtlikult, pidas selts oluliseks, et prooviperioodil oleks kaetud nende proovides
osalemisega seotud otsesed kulud ning toitlustamine.
Etenduse mängupaigaks oli Kunda mõisa härrastemaja esine plats. Kuna mõis hävis aastal 1941 ning selle
praegused omanikud pole pidanud vajalikuks selle ümbrust kuigivõrd hooldada, kulus arvestatav hulk seltsi
vahendeid ka mängupaiga korrastamisele ning sellega seotud ühiste ettevõtmiste (talgupäevad jne)
korraldamisele. Lähtusime lihtsatest soovidest – liikumiste tarbeks korralik tantsuplats, silmailuks
traditsioonilised ajastule omased aiataimed ning eelkõige puhtus ja ohutus. Platsil puudus ka
elektriühendus, mis samuti kindlustada tuli. Palju tuli leida ka kompromisse, kuna eeldatud rahastus ei
kattunud tegelikkusega, publiku eest tuli aga hästi hoolitseda (tribüüni ja tualettruumideta ei kutsu rahvast
kuidagi kokku). Keerulise olukorra aitas positiivse lõpuni nö sõbralt-sõbrale turundus ja neli n-ö lõhki
müüdud etendust.
Lisaks põhitrupile lõi etenduses kaasa veel terve hulk n-ö massistseenides osalejaid. Nii toimus samal ajal
Kundas Eesti Harrastusteatrite Liidu suvekool, mille osalised mängisid vilistlasi, sõdureid, küüditatavaid jne.
Tantsu- ja lauluilu lõid kohalikud rahvatantsutrupid ning muusikakooli vilistlaskoor. Ühtekokku käis publiku
eest etenduse jooksul läbi 80 lauljat/tantsijat/näitlejad ning ühes taustajõududega lõi intensiivsel
projektiperioodil etenduse tegemistes kaasa üle 100 rõõmsa inimese.
Suuresti tänu vabatahtlikele ja Eesti Harrastusteatrite Liidu abile õnnestus lahendada ka ajastutruude
kostüümide probleem ning rekvisiitide soetamine. Kohalikud meistrimehed aitasid ehitamistega, sõjaajaloo
klubi oma relvamakettidega, õpilasmaleva vabatahtlikud platsi hooldamisega, tuttav külamees autentse
veoautoga jne.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et projekt ja tegutsemisaasta üldiselt õnnestusid sajaprotsendiliselt. Seda kinnitab
kenasti välja tulnud eelarve, kaasa löönud isikute rahulolev tagasiside ning ääretult positiivne
meediakajastus.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha

567

227

Kokku käibevarad

567

227

334

0

Immateriaalsed põhivarad

2 667

2 667

Kokku põhivarad

3 001

2 667

3 568

2 894

Võlad ja ettemaksed

0

1 400

Kokku lühiajalised kohustised

0

1 400

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

50

0

Kokku pikaajalised kohustised

50

0

50

1 400

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

1 494

8

Aruandeaasta tulem

2 024

1 486

Kokku netovara

3 518

1 494

3 568

2 894

Varad
Käibevarad

Põhivarad
Materiaalsed põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Pikaajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

148

0

Annetused ja toetused

5 700

1 934

Tulu ettevõtlusest

8 162

1 551

14 010

3 485

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-4 719

-128

Jagatud annetused ja toetused

-5 700

-50

Mitmesugused tegevuskulud

-1 567

-1 478

0

-333

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

0

-10

-11 986

-1 999

Põhitegevuse tulem

2 024

1 486

Aruandeaasta tulem

2 024

1 486

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

148

0

Laekunud annetused ja toetused

5 750

1 934

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

8 162

2 051

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-5 700

-50

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-6 257

-2 140

Muud rahavood põhitegevusest

-1 400

32

703

1 827

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-334

-1 600

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-334

-1 600

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

-29

-8

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-29

-8

Kokku rahavood

340

219

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

227

8

Raha ja raha ekvivalentide muutus

340

219

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

567

227

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2013

Akumuleeritud tulem

0

8

8

1 486

1 486

1 494

1 494

Aruandeaasta tulem

2 024

2 024

31.12.2015

3 518

3 518

Aruandeaasta tulem
31.12.2014

0
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Virumaa Rahvaülikooli Seltsi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga, aruandeperioodiks on 1. jaanuar - 31. detsember. Hea raamatupidamistava on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 2015.aasta raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud eurodes. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeem 2.
Virumaa Rahvaülikooli Selts on mittetulundusühing, mis loodi 2013. aasta alguses. Ühingu eesmärgiks on vaba- ning huvihariduse edendamine
ja korraldamine Lääne-Virumaal, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: koolituste, loengute, koolitusreiside
ja kultuuriürituste korraldamine, trükiste avaldamine, huvihariduse arendamine, etenduste korraldamine ja andmine.

Raha
Raha kajastatakse jääki arvelduskontol.
Annetused ja toetused
Annetused ja toetused koosnevad mittesihtotstarbelistest liikmemaksudest ja KOV mittesihtotstarbelisest toetusest.
Tulud
Tulud koosnevad põhitegevusega seotud ja avalikes huvides loodud teenuste osutamisel saadud tuludest.
Kulud
Kulud koosnevad põhitegevusega seotud ja avalikes huvides loodud teenuste osutamisel kantud kuludest.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

567

227

2015

2014

5 700

659

0

1 275

5 700

1 934

500

400

2015

2014

Rahaline annetus

5 700

1 934

Kokku annetused ja toetused

5 700

1 934

Kokku raha

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015

2014

636

42

0

0

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

284

0

Muud

647

1 436

1 567

1 478

31.12.2015

31.12.2014

9

9

Mitmesugused bürookulud
Ürituste korraldamise kulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.11.2017
Virumaa Rahvaülikooli Selts (registrikood: 80353860) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KAIDO VESKI

Juhatuse liige

12.11.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56567467

E-posti aadress

selts@selts.ee

