
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

 

 

nimi: Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum

 

registrikood: 80140867

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Härjapea tn 44

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10320

 

 

telefon: +372 5549024, +372 56651800

faks: +372 6612124

e-posti aadress: eo.muuseum@gmail.com

 



2

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum 2017. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 6

Bilanss 6

Tulemiaruanne 7

Rahavoogude aruanne 8

Netovara muutuste aruanne 9

Raamatupidamise aastaaruande lisad 10

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad 12

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed 12

Lisa 4 Annetused ja toetused 13

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest 13

Lisa 6 Tööjõukulud 13

Lisa 7 Seotud osapooled 13

Aruande allkirjad 15



3

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum 2017. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrisse 29.01.2001.

Mittetulundusühing moodustati vaba algatuse alusel ning peamiseks tegevuse eesmärgiks on
rajada kunstimuuseum Evald Okase loomingu koondamiseks vastavasse kunstikogusse ning
kunstinäituste korraldamine. Lisaks mitmekesisele näitusetegevusele on museum paik, kus
toimuvad klaasipäevad, workshopid ja pakutakse kvaliteetseid kunstikursuseid. ning muid
huvitavaid ajaveetmise võimalusi.

Tänase seisuga on Evald Okase Muuseum üks Haapsalu tähtsamatest kultuuri ja
turismiobjektidest.  Juba  15 aastat on muuseumi suvine näitusteprogramm elavdanud linna
kultuurielu ning andnud omapoolse panuse Haapsalu kujunemisele avatud ja kõrgetasemeliseks
kultuuri-, kuurordi- ja turismikeskuseks. 

Muuseumi teisel korrusel välja pandud püsiekspositsioon annab ülevaate E.Okase loomingust läbi
aastate, eksponeeritud on maalid, joonistused, graafika ja objektid. Evald Okase mahuka
loomingulise pärandi laiemaks tutvustamiseks toimub ka püsinäituse osas igaaastaselt osaline
ekspositisooni vahetus ja viimastel aastatel teemanäitused Evald Okase töödest

Evald Okase Muuseumi kunstiprogramm 27.05 – 10.09. 2017

NÄITUSED

27.05. - 10.09. Ekspositsioon Evald Okase töödest: joonistused, graafika, maal, objektid

27.05. - 10.09. Evald Okas Maalida kõike !

Evald Okase maalimisrõõm laienes ka ümbritsevatele esemetele: ustele, toolidele, väiksematele
tarbeesemetele, Ta on viljelenud lakkmaali ning kavandanud vaipu ja köiteid. Muuseum tutvustab seda
tahku kunstniku loomingus esmakordselt, kuraatoriks on Mai Levin
(muuseumi II korruse näitusesaalid)

Evald Okase loomingut iseloomustab ülimalt mitmekesine ampluaa. Samuti oli kunstnik kogu oma eluaja
väga produktiivne. Kolmel suvekuul on Evald Okase Muuseumis avatud ekspositsioon, mis tutvustab Evald
Okase mahukat loomingut. Väljapnaek annab mitmekesise ülevaate kunstniku loomingust läbi aastate.

27.05.–25.06. Noore Skulptori preemianäitus 2017. Kuraator: Kirke Kangro

Skulptuuri kiirus / Speed of Sculpture
(Installatsioonid ja skulptuur muuseumi galerii ja pööningusaal)

Noore Skulptori preemianäitus toimub 2017. aasta kevadel juba kuuendat korda - esimene selles formaadis
näitus toimus 2012. aastal.

Näituse ja preemia eesmärk on tõsta esile noori skulptoreid ja installatsioonikunstnikke, toetada nende
loomingu produktsiooni ja avada nende loomingut laiemale publikule.

Näitusele saavad kandideerida EKA noored installatsioonikunstnikud ja skulptorid.

Tingimuseks on, et teosed peavad olema loodud käimasoleva akadeemilise aasta vältel. Esitatud töödest
teeb valiku komisjon, näitusele pääsenud töödest valitakse grand prix ning II ja III koht. Auhinnasaajad
saavad preemiaks reisi suvel toimuvale olulisele kunstisündmusele (Veneetsia Biennaal)

Näituse töid hindab rahvusvaheline žürii, preemia kuulutatakse välja näituse avamise õhtul, publik saab
valida ka oma preemia näituse vältel.

Noore Skulptori 2017 aasta preemianäitus kannab alapealkirja (hetkel tööpealkiri) "Skulptuuri kiirus / Speed
of Sculpture".
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27.06. - 16.07. "Pop & glam". Ivar Kaasik ja Andro Kööp. Kuraator: Harry Liivrand
(muuseumi galerii)

Kahe nimeka eesti uuspop-kunstniku Andro Kööbi ja Ivar Kaasiku maalinäituse "Pop & glam" keskendub
mõlema maalija figuratiivsele loomingule, mis käsitleb visuaalse dialoogi pidamist muusika- ja filmimaailma
ikooniliste tegelastega, ning ka rannatemaatikat, samuti kunstnike abstraktsele loomingule, kus tõuseb esile
erinevaid väljendusviise sünteesiv ja moodsalt tõlgendav lähenemine.

08.07. - 06.08.     „BioGlass “ näitus-installatsioon workshopil valminud töödest
(muuseumi pööningusaal)

11ndat korda toimuva Haapsalu kuuma klaasi sümpoosioni ja sellele järgneva sümpoosioni näituse nimeks
on seekord BioGlass.
Plaanis on kokkumängud ja interpretatsioonid klaasi ning taimede, looduse ja/või teadusega. Kaasame
traditsiooniliselt ka teiste erialade inimesi - seekord loodame koostööd teadlaste ja klaasikunstnike vahel.

Esineb  klaasikunstnikke Saksamaalt, Taanist, Belgiast, Poolast ja Prantsusmaalt ning loomulikult ka
Eestist.

18.07. - 06.08. Sirja-Liisa Eelma.  Krista Mölder
(muuseumi galerii)

On suvi. On ruum. On illusioon. On (loodetavasti) valgus, mis pimestab, ent ühtlasi toob välja midagi uut.
Kõik tundub pagana lihtne, ent käepide siiski puudub. Aga see on isegi tore. Maa vajub või hoopis avaneb.

Piir (kunsti) olemise / mitteolemise vahel.Krista Möldrit huvitab viia fotograafiliste vahenditega (sh video) läbi
üks tasandikutest, mis tooks välja eri tüüpi reaktsioonid lõpmatusele.Sirja-Liisa Eelma nihestab ruumi ja
selle detailide tähendusi. Ruumiosade kujutamisega ja taasesitamisega maalivahenditite kaudu toob ta
pindadesse pinnalisusesse sisse ruumi ja kolmanda mõõtme.

11.08. - 10.09. „Klassiku varju all“. Perekond Malle Leisi, Villu Jõgeva ja Sandra Jõgeva ühisnäitus.
Kuraator: Sandra Jõgeva
(muuseumi galerii, pööningusaal)

Näituse dominant, nagu selle pealkirigi vihjab, on Malle Leisi maalid. Ekspositsiooni on valitud 30 maali tema
hiigelloomingust, mida on nüüdseks üle 1000 maali: õlimaalid ja suuremad akvarellid, mis ei jää tingimata
töömahult õlimaalidele alla aastatest 1975-2015. Lisaks on väljas osa 2000.a. Kunstihoone galeriis väljas
olnud koostöös Villu Jõgevaga valminud installatsioonist "Horisondi hääled", mille puhul moodustavad
sümbioosi Malle Leisi unikaalne autoritehnikas siiditrükk ja Villu Jõgeva kineetiline heliinstallatsioon.
Ekspositsiooni täiendavad 6 Villu Jõgeva valguskineetilist objekti (aastast 1990-2010) ning 60 raamitud fotot
tema arhiivist.Kõik näitusel eksponeeritud tööd on autorite omandis.Sandra Jõgeva eksponeerib oma
isiknäitusel uut "Softcore", mis tegeleb, nagu mitmed ta varasemadki teosed, üle kümne aasta pikkuse
kogemusega dominatrixina. "Softcore" kujutab endast patjadele trükitud fotokollaazhe, tema
dominapäevikut. Samuti on dokumenteeritud anonüümsete klientide kontaktivõtmised ning tagasiside.

WORKSHOPID, KURSUSED, SUVEKOOL

17.06. kell 12.00 Laste graafikapäev. Kuivnõel. Juhendaja Nestor Ljutjuk

Laste graafikapäeval lapsed õpivad kuivnõela tehnikat, mis seletab lahti sügavtrüki graafika põhimõtteid.
Kuivnõela tehnikas on töötanud paljud suured meistrid. Ta on ka lastele haarav ja jõukohane. Mänguliste
ülesannete läbi valmib igal lapsel tunni lõpus tõmmis oma joonistusega.

03.07. - 9.07.„BioGlass“ Klaasi sümpoosion. Kati Kerstna, Kai Koppel

Juba 11ndat korda toimub Haapsalu kuuma klaasi sümpoosion. Plaanis on kokkumängud ja
interpretatsioonid klaasi ning taimede, looduse ja/või teadusega. Kaasame traditsiooniliselt ka teiste erialade
inimesi, seekord loodame koostööd teadlaste ja klaasikunstnike vahel. Sümpoosion on taaskord
rahvusvaheline - praeguse seisuga on tulemas klaasikunstnikke Saksamaalt, Taanist, Belgiast, Poolast ja
Prantsusmaalt ning loomulikult Eestist.

15.07. kell 12.00 Laste meisterdamispäev, juhendaja Britta Benno 

 

Väikeste märkmike meisterdamine.Köidame käsitsi jaapani köites taaskasutuspaberitest väikeseid
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märkmikke või joonistusvihikuid. Ette valmistatud paberilehtedest, mis võivad olla mõne kunstniku meistritöö
jäägid, valime endale lemmikmaterjali kaanteks ja sisuks ja köidame selle vihikuks kokku.

19.07. - 28.07.     SUVEKOOL

Suvekool on Evald Okase Muuseumi suvine koolitusprogramm, kus pakutakse akadeemilist õpet kõigile
täiskasvanud kunstihuvilistele. Programmi algatajaks ja koordinaatoriks on maalikunstnik Mari Roosvalt.
Suvekooli missiooniks on tuua läbi professionaalse õppe inimesi kunsti juurde, arendada nende oskust
kunsti vaadata ning hinnata ilu. Kursustel on tuntud eesti kunstnike ja õppejõudude käe all võimalik
omandada teadmisi maalimises, joonistamises, värvusõpetuses, kompositsioonis ja graafikas.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 17 301 19 551  

Nõuded ja ettemaksed 162 184  

Kokku käibevarad 17 463 19 735  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 387 677 2

Kokku põhivarad 387 677  

Kokku varad 17 850 20 412  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 294 507 3

Kokku lühiajalised kohustised 294 507  

Kokku kohustised 294 507  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 19 905 22 328  

Aruandeaasta tulem -2 349 -2 423  

Kokku netovara 17 556 19 905  

Kokku kohustised ja netovara 17 850 20 412  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 14 500 8 200 4

Tulu ettevõtlusest 8 948 6 518 5

Kokku tulud 23 448 14 718  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -5 754 -3 638  

Mitmesugused tegevuskulud -14 644 -7 463  

Tööjõukulud -5 109 -5 750 6

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -290 -290 2

Kokku kulud -25 797 -17 141  

Põhitegevuse tulem -2 349 -2 423  

Aruandeaasta tulem -2 349 -2 423  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -2 349 -2 423  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 290 290 2

Kokku korrigeerimised 290 290  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 22 69  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -213 -81  

Kokku rahavood põhitegevusest -2 250 -2 145  

Kokku rahavood -2 250 -2 145  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 19 551 21 696  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 250 -2 145  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 17 301 19 551  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 22 328 22 328

Aruandeaasta tulem -2 423 -2 423

31.12.2016 19 905 19 905

Aruandeaasta tulem -2 349 -2 349

31.12.2017 17 556 17 556
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Evald Okase Muuseum 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mille

põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudmeetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on

korrigeeritud põhitegevuse tulemit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse

saldode muutused.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

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

kuupäeva 31.12.2017 ja aruande koostamise kuupäeva 06.06.2018 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel

perioodidel toimunud tehingutega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning lühiajalisi

hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik nõuded (viitlaekumised, nõuded ostjate vastu ning muud lühiajalised 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaride üle eraldi arvestust ei peeta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (ka tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle

kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja

lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivara 4-5

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, 

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi
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kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja 

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.Vastavat

kohustust kajastatakse

bilansis  lühi-  või  pikaajalisena  olenevalt  sellest, millal  toimub  sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine. 

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega

kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid ei täideta, on praktiliselt olematu.

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

tulude-kulude vastavuse printsiibist.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku

kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad

majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või

ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 450 1 450

Akumuleeritud kulum -483 -483

Jääkmaksumus 967 967

  

Amortisatsioonikulu -290 -290

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 1 450 1 450

Akumuleeritud kulum -773 -773

Jääkmaksumus 677 677

  

Amortisatsioonikulu -290 -290

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 1 450 1 450

Akumuleeritud kulum -1 063 -1 063

Jääkmaksumus 387 387

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 294 294

Kokku võlad ja ettemaksed 294 294

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 373 373

Maksuvõlad 134 134

Kokku võlad ja ettemaksed 507 507
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 8 500 8 200

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 6 000 0

Kokku annetused ja toetused 14 500 8 200

sh eraldis riigieelarvest 4 900 5 000

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 3 000 2 800

sh erasektori toetused 6 600 400

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 14 500 8 200

Kokku annetused ja toetused 14 500 8 200

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Muuseumi piletite müük 4 914 5 191

Maalide, piltide müük 1 500 0

Ruumide rent 100 154

Maali,- graafika- ja joonistuskursused 1 050 1 161

Muud tulud 1 370 0

Raamatute müük 14 12

Kokku tulu ettevõtlusest 8 948 6 518

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 3 818 4 298

Sotsiaalmaksud 1 291 1 452

Kokku tööjõukulud 5 109 5 750

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 6
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017 Ostud

Asutajad ja liikmed 400

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud eraldi tasusid ja muid olulisi soodustusi. Üks juhatuse

liige töötab osalise ajaga töölepingu alusel.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2018

Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum (registrikood: 80140867) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARI ROOSVALT Juhatuse liige 13.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muuseumide tegevus 91021 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Faks +372 6612124

Mobiiltelefon +372 5549024

Mobiiltelefon +372 56651800

E-posti aadress eo.muuseum@gmail.com


